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األرباح  نسبة 
مــن رأس مال الرشكة

“
معايل املهندس عبدالعزيز بن عبدالله الزامل

رئيس مجلس اإلدارة

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

حققــت الرشكــة، وبفضــل اللــه، أرباحــاً صافيــة بلغــت ٤٤٤,٥٣ مليــون 
ــاح  ــع أرب ــس اإلدارة توزي ــرر مجل ــه ق ــذي مبوجب ــال ســعودي، وال ري
نقديــة عــى الســادة املســاهمني، حيــث أوىص بتوزيــع أربــاح بنســبة 
10% مــن رأس مــال الرشكــة مببلــغ ٤٣8,79٥,000 ريــال ســعودي 
ــى  ــر أع ــذي يعت ــهم، وال ــكل س ــد ل ــعودي واح ــال س ــادل ري ــا يع م

ــة. ــذ تأســيس الرشك ــاح من ــع لألرب توزي

2017م2016م

%7.5%10
األرباح  نسبة 

مــن رأس مال الرشكة
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السادة مســاهمي الرشكة،،

الســام عليكم ورحمــة الله وبركاته

اللــه  بتوفيــق  قمنــا  2017م،  عــام  خــال 
باالســتفادة مــن الرتكيــز عــى اســتغال جميــع 
خططهــا  وتنفيــذ  للرشكــة  املتاحــة  املــوارد 
بشــكل يحقــق األهــداف اإلســرتاتيجية للرشكــة 
ــا  ــيني وه ــني رئيس ــى عامل ــزت ع ــي ترك والت
التشــغيل اآلمــن واألمثــل والعامــل البــرشي 
الفعــال، إذ حققــت الرشكــة، وبفضــل اللــه، 
ــال  ــون ري ــت ٤٤٤.٥3 ملي ــة بلغ ــاً صافي أرباح
ســعودي، والــذي مبوجبــه قــرر مجلــس اإلدارة 
توزيــع أربــاح نقديــة عــى الســادة املســاهمني، 
ــن  ــاح بنســبة 10% م ــع أرب ــث أوىص بتوزي حي
رأس مــال الرشكــة مببلــغ ٤38,79٥,000 ريــال 
ســعودي مــا يعــادل ريــال ســعودي واحــد 
توزيــع  أعــى  يعتــر  والــذي  ســهم،  لــكل 

ــة. ــيس الرشك ــذ تأس ــاح من لألرب

لقــد كان عــام 2017م عامــاً حافــاً بالتحديــات 
للبرتوكياويــات،  الصحــراء  لرشكــة  بالنســبة 
قطــاع  شــهده  مــا  الرغــم  عــى  فإنــه 
البرتوكياويــات مــن تــدٍن يف األســعار وارتفــاع 
الصيانــة  عــن  فضــاً  اللقيــم،  أســعار  يف 
الدوريــة التــي أجريــت خــال العــام وتــم 

للبرتوكياويــات  الواحــة  لرشكــة  إنجازهــا 
للبرتوكياويــات  ومعــادن  الصحــراء  ورشكــة 
بنجــاح  التشــغيل   بــدء  اللــه  بحمــد  وتــم 
اإلنتــاج  كميــات  وصلــت  حيــث  بعدهــا 
الخطــط  حســب  عاليــة  قياســية  ملعــدالت 
التشــغيلية املعــدة محققــني مــا التزمنــا بــه 
تجــاه مســاهمي الرشكــة باالســتفادة القصــوى 

الرشكــة.  مــن جميــع مرافــق 

تطويــر  عــى  حاليــاً  الرشكــة  وتعمــل 
االســتثارات  يف  املزيــد  لعمــل  اســرتاتيجية 
مشــاريع  تنتجــه  الــذي  اللقيــم  الســتغال 
الصناعــات  يف  للتصنيــع  ليســتخدم  الرشكــة 
الــدؤوب  العمــل  مــع  الثانويــة  التحويليــة 
ــاري  ــة وج ــات الرشك ــف عملي ــض تكالي لتخفي
ــن  ــق م ــق للتحق ــاريع بعم ــك املش ــة تل دراس
ــاً وســيتم إطــاع املســاهمني  جدواهــا إقتصادي
ــت  ــال ثبت ــات يف ح ــك الدراس ــج تل ــى نتائ ع

جدواهــا.

ــرتاتيجية  ــع اس ــة بوض ــت الرشك ــا اهتم ولطامل
النمــو وتحقيــق  تتائــم مــع قدراتهــا عــى 
لتحقيــق  ومســاهميها  موظفيهــا  طموحــات 
ــق  ــكل يتواف ــا، وبش ــتدامة أعاله ــداف اس أه
ــذه  ــادة ه ــا ق ــي وضعه ــة 2030 الت ــع رؤي م

الفــرص  وزيــادة  اللــه  حفظهــم  البــاد 
ــج  ــي نت ــعودي والت ــباب الس ــة للش الوظيفي
عنهــا وصــول نســبة الســعودة يف الرشكــة  
ــادة نســبة  إىل 76% والعمــل ســنوياً عــى زي

توطــني الوظائــف.

بخالــص  أتقــدم  أن  يــرين  الختــام  ويف 
ــام خــادم الحرمــني  ــر إىل مق الشــكر والتقدي
عبدالعزيــز بــن  ســلان  امللــك   الرشيفــني 
صاحــب  األمــني  عهــده  وويل  ســعود  آل 
الســمو امللــي األمــر محمــد بــن ســلان 
بــن عبدالعزيــز آل ســعود حفظهــا اللــه 
ــددة  ــم املتج ــى ثقته ــة ع ــاهمني كاف وللمس
يجســد  وبشــكل  الامحــدود،  ودعـمـهـــم 
وخـــدماتها  وأعـالـهـــا  الرشكـــة  أنشطـــة 
والشكـــر  اإلجتمـاعـــية،  ومسـئـولـيـاتـهـــا 
عــى  الرشكــة  موظفــي  لجميــع  موصــول 
مــا  كل  تقديــم  يف  وتفانيهــم  جهودهــم 
 يحقــق إســتمرارية انتــاج مصانــع الرشكــة

بالطاقــة القصوى.

عبدالعزيــز بــن عبدالله الزامل
رئيــس مجلس اإلدارة

ــع  ــة بوض ــت الرشك ــا اهتم لطامل
اســرتاتيجية تتائــم مــع قدراتهــا 
عــى النمــو وتحقيــق طموحــات 
ــق  ــاهميها لتحقي ــا ومس موظفيه
أعالهــا،  اســتدامة  أهــداف 
رؤيــة  مــع  يتوافــق  وبشــكل 
2030 التــي وضعهــا قــادة هــذه 
وزيــادة  اللــه  حفظهــم  البــاد 
للشــباب  الوظيفيــة  الفــرص 
عنهــا  نتــج  والتــي  الســعودي 
يف  الســعودة  نســبة  وصــول 
الرشكــة  إىل 76% والعمــل ســنوياً 
توطــني  نســبة  زيــادة  عــى 

الوظائــف.
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كلمة الرئيس التنفيذي

وتحقيــق  الجــودة  تحســني  عــى  املســتمر  تركيزنــا  ســاعد 
ــوق  ــزة يف س ــة متمي ــا ملكان ــى تبوأن ــز، ع ــتويات أداء متمي مس
اعــادة  مشــاريع  ســاهمت  فيــا  الشــديد،  بالتنافــس  تتســم 
التأســيس ملنظمــة  التــي متــت مؤخــراً يف  الداخليــة  الهيكلــة 

مشــركة. خدمــات  وتقــدم  واالندمــاج  بالتكامــل  تتســم 

20162017

910
ساعة عمل دون 

مقعدة إصابة 
ساعة عمل دون 

مقعدة إصابة 

مالينيماليني

“
املهندس صالح بن محمد باحمدان

الرئيس التنفيذي - نائب رئيس مجلس اإلدارة
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السام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

ــة  ــزة لرشك ــج املمي ــى النتائ ــم ع ــرين أن اطلعك ي

الصحــراء للبرتوكياويــات للعــام 2017م حيــث 

متكنــت الرشكــة، وبحمــد اللــه تعــاىل، مــن تحقيــق 

ــات واملنافســة  ــن التحدي ــم م ــازة بالرغ ــج ممت نتائ

ــة،  الحــادة التــي شــهدتها األســواق املحليــة والدولي

فقــد برعــت رشكتكــم ومتكنــت، بفضــل مــن اللــه، 

مــن تحقيــق معــدالت إنتاجيــة عاليــة وفقــاً لخطتها 

اإلســرتاتيجية حيــث تجســدت اإلنجــازات مــن خال 

الزيــادة يف اإلنتــاج والربحيــة وجــودة منتجاتنــا عــر 

مصانعنــا ورشكاتنــا التابعــة كافــة.

وقــد ســاعد تركيزنــا املســتمر عــى تحســني الجــودة 

وتحقيــق مســتويات أداء متميــز، عــى تبوأنــا ملكانة 

متميــزة يف ســوق تتســم بالتنافــس الشــديد، فيــا 

ســاهمت مشــاريع إعــادة الهيكلــة الداخليــة التــي 

متــت مؤخــراً يف التأســيس ملنظمــة تتســم بالتكامــل 

واإلندمــاج وتقــدم خدمــات مشــرتكة.

ــد  ــة ق ــأن الرشك ــول ب ــتطيع الق ــام، أس ــكل ع وبش

ــا  ــاز أعاله ــن إنج ــام 2017م م ــال الع ــت خ متكن

داخليــاً وخارجيــاً ومبتابعة مســتمرة من معــايل رئيس 

ــن  ــس املوقري ــس اإلدارة والســادة أعضــاء املجل مجل

بكفــاءة تشــغيلية عاليــة وبشــكل ســاهم اىل حد كبر 

ــة ورســالة الرشكــة. يف تحقيــق رؤي

ومــن حيــث مســتويات اإلنتــاج، فباإلضافــة اىل اإلنتاج 

املســتقر من مــادة البــويل بروبيلــني يف مصنــع الواحة 

للبرتوكياويــات، فقــد متكنــا مــن تحقيق مســتويات 

ــا  ــوي يف رشكتن ــور القل ــع الكل ــاج مســتقرة مبصن إنت

ــات  ــادن للبرتوكياوي ــراء ومع ــة الصح ــة، رشك التابع

)SAMAPCO( عــى الرغــم مــن إنقطــاع األعــال 

التشغيلية بســبب الصيانة الشاملة واملجدولة مسبقاً.

وباإلضافــة اىل رشكــة الواحــة ورشكــة ســامابكو 

التابعتــني، فقــد ســاهمت باقــي رشكاتنــا التابعــة مع 

ــة  ــج إيجابي ــق نتائ ــرتاتيجيني يف تحقي ــا اإلس رشكائن

ــراء. ــال الصح ألع

ــي  ــويق، الت ــراء للتس ــة الصح ــص رشك ــا يخ ــا في أم

تأسســت يف أواخــر العــام 2016م، والتــي ســنتكمن من 

خالهــا من بيع منتجاتنا تحت إســم العامــة التجارية 

الصحــراء للبرتوكياويــات ألول مــرة، فــإن العمــل جــار 

عى قدم وســاق لتعزيز مكانتها ما ســيتيح إسرتاتيجية 

أكــر ملبيعاتنا وتســويقنا ملنتجاتنــا، فضاً عــن التوثيق 

لعاقــة أكــر ربحيــة مــع عمائنــا ورشكائنا.

ــام  ــه خــال الع ــم بأن ــن دواعــي رسوري إباغك وم

2017م، متكنــا مــن إنجاز 10 مايني ســاعة عمل دون 

إصابــة مقعــدة عــن العمــل مــا ســاهم يف التأســيس 

لبيئــة عمــل أكــر أماناً، وبشــكل إنعكــس إيجاباً عى 

موظفينــا وعــى مســئوليتنا تجــاه املجتمعــات التــي 

نعمــل مــن خالها.

ويطيـب يل هـنا أن أتقــدم بخـالص الشـكـر والتقـدير 

إىل مقــام خــادم الحرمــني الرشيفــني امللــك ســلان 

بــن عبدالعزيــز آل ســعود، وويل عهــده األمــني 

صاحــب الســمو امللــي األمــر محمــد بــن ســلان 

بــن عبدالعزيــز آل ســعود حفظمهــا اللــه ورعاهــا، 

عــى دعمهــا الدائم واملســتمر للصناعــات الوطنية 

ــه  ــا في ــي مل ــا الوطن ــة إقتصادن ــن منظوم ــزء م كج

املزيــد مــن النمــو والرخــاء.

كــا ال يفوتنــي هنــا أن أشــكر معــايل رئيــس مجلــس 

اإلدارة وزمــايئ أعضــاء املجلــس واملســاهمني ورشكائنا 

ــم  ــى ثقته ــن ع ــاء وموردي ــوك وعم ــن بن ــة م كاف

ودعمهــم املســتمر، والشــكر موصــول ملوظفينــا عى 

كل املســتويات ومختلــف املواقع لجهودهــم الدؤوبة 

ــات  ــة الصحــراء للبرتوكياوي واملخلصــة لجعــل رشك

إحــدى الــرشكات التــي يشــار إليها بالبنــان يف املجتمع 

الصناعي.

والله يرعاكم، 

املهندس/ صالح بن محمد باحمدان

الرئيس التنفيذي - نائب رئيس مجلس اإلدارة

إباغكــم  رسوري  دواعــي  مــن 
2017م،  العــام  خــال  بأنــه 
مايــني   10 إنجــاز  مــن  متكنــا 
إصابــة  دون  عمــل  ســاعة 
ــا ســاهم  مقعــدة عــن العمــل م
يف التأســيس لبيئــة عمــل أكــر 
ــاً  ــس ايجاب ــكل انعك ــاً، وبش آمان
عــى موظفينــا وعــى مســئوليتنا 
ــل  ــي نعم ــات الت ــاه املجتمع تج

مــن خالهــا.
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رشكــة الصحــراء للبرتوكياويــات هــي إحــدى الــرشكات 
الســعودية  املاليــة  الســوق  املدرجــة يف  الســعودية 
»تــداول«، وقد تأسســت رشكة الصحــراء للبرتوكياويات 
ــق 200٤/7/7م( تحــت  ــخ 1٤2٥/٥/19هـــ )املواف بتاري
ســجل تجــاري رقــم )1010199710( بــرأس مــال يبلــغ 

حاليــاً ٤,388 مليــار ريــال ســعودي.

ويقــع مقــر الرشكــة الرئيــس يف مدينــة الرياض ويرتكز نشــاطها األســايس 

ــزم  ــا تلت ــعودية، ك ــة الس ــة العربي ــات باململك ــاع البرتوكياوي يف قط

ــع  ــاج م ــر الجــودة يف اإلنت ــذ أنشــطتها بأعــى معاي الصحــراء يف تنفي

التزامهــا باملحافظــة عــى البيئــة وســامة موظفيهــا واملجتمــع بوجــه 

عــام، وتســاهم يف العديد من املشــاريع املشــرتكة مع شــــــركاء محليني 

ودوليــني يف املجــاالت التاليــة: 

ــعودي يف  ــاص الس ــاع الخ ــة للقط ــتثارية قيم ــرص إس ــر ف •  توف

قطاعات الصناعات التحويلية والبرتوكياويات. 

ــة  ــرة املدرب ــة املاه ــة والعال ــارصة والحديث ــات املع ــني التقني •  تأم

ــزات تنافســية  ــة ومي ــة عالي ــع منتجــات ذات قيمــة مضاف لتصني

ــر. ــات التصدي ــق ومتطلب تتواف

ــق  ــز عــى تطبي ــا مــع الرتكي ــر فــرص عمــل واعــدة ملوظفيه •  توف

برنامــج الســعودة يف جميــع أقســام الرشكــة.

نبذة عن الشركة



7 التقرير السنوي 201٧م

الهيكل التنظيمي للشركة

املراجعة الداخلية 
واالمتثال

العالقات العامة
اإلسراتيجية 

و اآلداء وتطوير 
األعال

اإلسرتاتيجية

إدارة األداء

مستشار فني

املالية وتقنية 
املعلومات

مالية الرشكات

تقنية املعلومات

املحاسبة

الرئيس التنفيذي

الخدمات املشركة

املوارد البرشية 
والتطوير اإلداري

األمن الصناعي 
والرعاية املسؤولة

الخدمات العامة

اإلمدادات

الصيانة

امليكانيكا والورشة

التخطيط واآلآلت 
الدقيقة والكهرباء

التصنيع

التشغيل

تشغيل الواحة

تشغيل سامابكو

اإلدارة الفنية 
وضان الجودة

العمليات الهندسية 
وضان الجودة

الهندسة وخدمات 
املشاريع

التسويق والتخطيط 
واللوجستية
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رؤيتنا

أن نكون من املفضلني يف تصنيع وتسويق املنتجات الكيميائية وبناء 

عاقات مميزة مع رشكاء إسرتاتيجيني.

رسالتنا

تصنيع وتسويق املنتجات الكيميائية عالية الجودة واملطابقة 

للمواصفات والقوانني املحلية والدولية القابلة للتطبيق وتحقيق 

إستدامة تلبي توقعات العماء من خال التنظيم الفعال واملثمر.

رؤيتنا و رسالتنا
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 تســعى رشكــة الصحــراء إىل أن تكــون رشكــة رائــدة يف مجــال املســئولية اإلجتاعية من 
خــال تحقيــق النمــو واإلســتدامة يف برامجهــا ومشــاريعها املجتمعيــة. لقــد قطعــت 
الصحــراء عهــداً عــى نفســها لتحقيــق إلتزاماتهــا لخدمــة الفــرد واملجتمــع كجــزء ال 

يتجــزأ مــن قيامهــا وأهدافهــا لخدمــة مختلــف فئــات وقطاعــات املجتمــع.

فلقــد قامــت الرشكــة بتقديــم الدعــم املــايل واملعنــوي خــال عــام 2017م لعــدد مــن 
الرامــج التــي تنطــوي عــى املســئولية اإلجتاعيــة والتــي راعــت فيهــا التنــوع مــن 
حيــث فئــات املســتفيدين ســواء الجهــات الخريــة، أو التعليمية واألنشــطة اإلجتاعية 

والحمــات التوعويــة. فعــى ســبيل املثــال ال الحــر، قامــت بدعــم ورعايــة: 

برنامــج »ســحر الفيزيــاء« لتشــجيع اإلبتــكار العلمــي بالتعــاون مــع كليــة الرتبيــة للبنــات بجامعــة   • 
االمــام عبدالرحمــن الفيصــل.

حفل التخرج لطاب الكليات واملعاهد بالهيئة امللكية.  •

نادي التوستاسرتز بالجبيل.  •

مؤمتر الجبيل التقني للحاية من القرصنة والهجات االلكرتونية.  •

 عدد المستفيدين خالل
عام ٢٠١٧م

 عدد البرامج الخدمية والتوعوية
خالل عام ٢٠١٧م

 عدد إجتماعات العمل
خالل عام ٢٠١٧م

المسئولية اإلجتماعية

أكثر منأكثر منأكثر من

٣٣٢٥٠ ١٠٠،٠٠٠
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الصحراء للبتروكيماويات12

الرنامج الرمضاين ملنسويب قوة أمن املنشآت.  •

حفل تكريم طاب الجمعية الخرية لتحفيظ القرآن الكريم ملحافظة الجبيل.  •

حفل تحفيظ القرآن الكريم للبنات.  •

حملة )الحاج الكفيف( والتي تشمل مصاريف الحج وطباعة الكتب التوعوية.  •

تركيب األنظمة الصوتية ملسجد املطرفية بالجبيل.  •

برنامج إفطار صائم املوجه لألرس املحتاجة بالجبيل.  •

برنامــج إفطــار صائــم وكفالــة برنامــج العمــرة للمســلمني الجــدد بالتعــاون مــع املكتــب التعــاوين   •
ــات. ــة الجالي ــاد وتوعي ــوة واإلرش للدع

•   مركز تنمية املهارات للرعاية النهارية لألطفال ذوي اإلحتياجات الخاصة.

•   إعادة تأثيث الفصول التعليمية لألطفال ذوي صعوبة التعلم.

•   جمعية »إرادة« لذوي االحتياجات الخاصة.

الحفل الختامي ملدرسة االمام عاصم لتحفيظ القرآن الكريم.  •

مرشوع الحقيبة املدرسية ألطفال األرس املحتاجة.  •

إعادة تأهيل مرافق الروضة الخامسة بالجبيل.  •

املشاركة يف اإلسبوع التوعوي ألجهزة حرس الحدود وخفر السواحل.  •

دعم املجموعات اإلعامية بالجبيل.  •

إقامة حملة »بيئة با نفايات 2017« بالجبيل.  •

الرنامج التدريبي »إصنع مهارة« واملوجه ألبناء الشهداء يف الحد الجنويب.  •

صنــدوق املناســبات التابــع ملحافظــة الجبيــل )حفــات األعيــاد، األنشــطة الصيفيــة للشــباب واليــوم   •
الوطنــي(.

ــتلزمات  ــمل مس ــود تش ــات الوق ــة ومحط ــال النظاف ــة لع ــم« املوجه ــكراً لك ــة »ش ــة حمل إقام  •
الوقايــة مــن رضبــات الشــمس، حافظــات املــاء وقفــازات الحايــة.

إقامــة برنامــج تكرميــي لكبــار الســن مبناســبة اليــوم العاملــي للمســنني يشــمل زيــارة لــدار املســنني   •
وتوزيــع الهدايــا وإقامــة حفــل غــداء.

اللوحات اإلرشادية لقوة أمن املنشآت بالجبيل.  •

الجمعية الخرية لحفظ النعمة »خرات«.  •

إقامة حملة »أمة تقرأ« لتشجيع القراءة ألفراد األرسة كافة.  •

برامج زيارات املرىض باملستشفيات.  •

إقامة املحارضة التوعوية »التوازن بني األرسة والعمل«.  •

مرشوع »وقف الوالدين«.  •

المسئولية اإلجتماعية )تتمة(
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الصحراء للبتروكيماويات1٤

)Al Waha( شركة الواحة للبتروكيماويات

وقــد تأسســت رشكــة الواحــة للبرتوكياويــات بغــرض إنشــاء وامتــاك وتشــغيل مجمــع برتوكياويــات بطاقــة إنتاجيــة 

ــاج ٤٥0 ألــف طــن مــن  ــغ ٤67.6 ألــف طــن مــن مــادة الروبلــني ســنوياً التــي تســتخدم كلقيــم أويل رئيــي إلنت تبل

مــادة البــويل بروبلــني ســنوياً، حيــث يتــم تســويقها يف األســواق املحليــة والدوليــة. وتقــع مصانــع الرشكــة مبدينــة الجبيــل 

الصناعيــة باملنطقــة الرشقيــة مــن اململكــة العربيــة الســـــعودية. وقــد بــدأت الرشكــة مرحلة التشــغيل التجــاري يف األول 

مــن أبريــل 2011م.

تأسســت رشكــة الواحــة للبروكياويــات يف ســبتمر عــام 2006م كرشكــة ذات مســئولية محــدودة وهــي 

مشــركة بــني رشكــة الصحــراء للبروكياويــات التــي متتلــك نســبة 7٥% مــن رأســالها وبــني رشكــة بــازل آرايب 

انفيســتمنتيس إس.إي.إس التــي متتلــك نســبة 2٥% مــن رأس املــال، علــاً بــأن رأســال رشكــة الواحــة يبلــغ 

1,660 مليــار ريــال ســعودي.

7٥% الصحراء

الشركات التابعة لشركة الصحراء للبتروكيماويات
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الصحراء للبتروكيماويات16

)TSOC( شركة التصنيع والصحراء لألوليفينات 

 وتــم تأســيس رشكــة التصنيــع والصحــراء لألوليفينــات )TSOC( بــرأس مــال قــدره 2,٤00 مليــون ريــال ســعودي. وتــم 

زيادتــه بعــد ذلــك إىل 2,٥30 مليــون ريــال ســعودي و2,830 مليــون ريــال ســعودي خــال الســنوات املاليــة 2009م، 

و2010 م عــى التــوايل، وعــدد أســهمها املصــدرة ٥6,600,000 ســهم متســاوية القيمــة، تبلــغ القيمــة االســمية لــكل منهــا 

٥0 ريــاالً ســعودياً.

لقــد تأسســت رشكــة التصنيــع والصحــراء لألوليفينــات )TSOC( كرشكــة قابضــة بغــرض االســتثار يف مشــاريع مشــرتكة 

أخــرى معينــة، وهــي متتلــك حاليــاً 7٥% مــن رأســال الرشكــة الســعودية لايثيلــني والبــويل ايثيلــني )SEPC( كــا متتلــك 

.)SAAC( حصــة 6٥% مــن رأس مــال الرشكــة الســعودية لحامــض األكريليــك املحــدودة

تأسســت رشكــة التصنيــع والصحــراء لألوليفينات يف شــهر مايو من عــام 2006م كرشكة مســاهمة مغلقة لتكون 

رشكــة بــني كل مــن رشكــة الصحراء للبروكياويــات التي متلك حصــة )٣2.٥٥%( من رأســالها، واملؤسســة العامة 

للتأمينــات االجتاعيــة بنســبة ســبعة باملائــة )7%(، بينــا تســاهم الــرشكات التاليــة بالنســبة املتبقيــة والبالغة 

)60.٤٥%( وهــي رشكــة التصنيــع الوطنيــة للبروكياويــات ورشكــة التصنيــع الوطنيــة لتســويق البروكياويات 

والرشكــة الوطنيــة الخليجيــة لتقنية البروكياويــات والرشكــة الوطنية الدولية للتطويــر الصناعي.

23,٥٥% الصحراء
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 )SEPC( الشركة السعودية لإليثلين والبولي إيثلين 

تأسســت الرشكــة الســعودية لإليثلــني والبــويل إيثلــني )SEPC( بغــرض تطويــر ومتويــل وإنشــاء وامتــاك وإدارة وتشــغيل مجمــع 

برتوكياويــات إلنتــاج 28٤.8 ألــف طــن ســنوياً مــن الروبلــني و 1,008 آالف طــن ســنوياً مــن اإليثلــني يتــم اســتخدام حــوايل 

مثانــني باملائــة منهــا كلقيــم خــام إلنتــاج 800 ألــف طــن ســنوياً مــن البــويل إيثلــني عــايل ومنخفــض الكثافــة. ويقع مصنــع الرشكة 

الســعودية لإليثلــني والبــويل إيثلــني )SEPC(  يف مدينــة الجبيــل الصناعيــة باملنطقة الرشقية للمملكــة العربية الســعودية وبدأت 

التشــغيل التجــاري يف يونيــو مــن عــام 2009م.

تأسســت الرشكــة الســعودية لإليثلــني والبويل إيثلــني يف مايو من عام 2006م كرشكة ذات مســئولية محـــدودة 

لتكـون شـركة املرشوع املشتـرك بيـن شــركة التصنيـع والصحـراء لألوليفـينـات )TSOC( وشـركة بــازل موين 

أورينــت انفيســتمنتس إس . إي . إس  بنســبة ملكيــة 7٥% و2٥% عــى التوايل، ومبوجب امتــالك رشكة الصحراء 

للبروكياويــات لنســبة ٣2.٥٥% مــن رأســال رشكــة التصنيــع والصحــراء لألوليفينــات متتلــك رشكــة الصحراء 

للبروكياويــات بطريقــة غــر مبارشة نســبة 2٤.٤1% من رأســال الرشكة الســعودية لاليثيلــني والبويل ايثيلني 

)SEPC( والتــي يبلــغ رأســالها 2.7٣7.٥  مليــون ريال ســعودي.

24,4١% الصحراء



الصحراء للبتروكيماويات18

)SAMAPCO( شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات

تــم تأســيس الرشكــة بغــرض تصميــم وإنشــاء وامتــاك وتشــغيل مصنــع متكامــل للكلــور القلــوي بطاقــة إنتاجيــة 227 ألف طن 

ســنوياً مــن الكلوريــن و2٥0 ألــف طــن ســنويا مــن الصــودا الكاويــة املركــزة باإلضافــة إىل مصنــع ثنــايئ كلوريــد األثيلــني بطاقــة 

انتاجيــة 300 ألــف طــن ســنوياً مــن ثنــايئ كلوريــد األثيلــني، كا يشــمل نطــاق املــرشوع انشــاء املنشــآت واملرافق الداعمــة ويقع 

مقــر الرشكــة مبدينــة الجبيــل الصناعيــة باملنطقــة الرشقية من اململكــة العربيــة الســعودية. وقد بــدأت الرشكة مرحلة التشــغيل 

التجــاري يف األول مــن يوليــو 201٤م.

تــم تأســيس رشكــة الصحــراء ومعــادن للبروكياويــات )SAMAPCO( يف أغســطس من عــام 2011م كرشكة 

ذات مســئولية محــدودة كمــرشوع مشــرك بــني رشكتــي الصحــراء للبروكياويــات ورشكــة التعديــن العربيــة 

الســعودية )معــادن( برأســال يبلــغ 900 مليــون ريــال ســعودي بنســبة ٥0% لــكل رشكة.

٥٠% الصحراء
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الصحراء للبتروكيماويات20

)SAAC( الشركة السعودية لحامض األكريليك المحدودة)SAMCO( الشركة السعودية لمونمرات األكريليك المحدودة

يبلــغ رأســال الرشكــة الســعودية لحامض االكريليك املحــدودة )SAAC( 1,777 مليون ريال ســعودي  وتأسســت الرشكة الســعودية 

لحامــض األكريليــك )SAAC( كرشكــة قابضة بغرض االســتثار يف مشــاريع مشــرتكة معينة أخرى تشــمل مرشوع مجمــع االكريات 

 ،)SAMCO( املتكامــل. وتتمثــل مســاهات الرشكــة الحاليــة يف 7٥% من رأســال الرشكة الســعودية ملومنــرات األكريليــك املحــدودة

و7٥% مــن رأســال مــرشوع رشكــة البوليمــرات األكريليكيــة الســعودية )SAPCO( ونســبة 33% مــن رأس مــال الرشكــة الســعودية 

للبيوتانــول. كذلــك متتلــك الرشكــة أيضاً وتقوم بتشــغيل املرافــق والخدمات الخاصــة مبرشوع مبجمــع االكريات املتكامل مبــا يف ذلك 

عمليــات التخزيــن وإدارة املخــازن وتحميــل الشــاحنات والنقــل ومرافــق املينــاء وميــاه التريد  وقد بــدأت الرشكة مرحلة التشــغيل 

التجــاري يف األول من يوليــو 201٤م.

تأسســت الرشكــة الســعودية ملومنــرات األكريليــك املحــدودة )SAMCO( بغــرض امتــاك وتشــغيل مصنــع حامــض األكريليــك 

الخــام وحمــض األكريليــك الخــام ايثايل هيكســل أكريليــت وبيوتل اكريليت ضمــن مرشوع مجمــع األكريات املتكامل، وســوف 

يتــم امــداد مصنــع الرشكــة بكميــة 96 ألــف طن ســنوياً مــن مــادة البيوتانول العــادي مــن الرشكة الســعودية لحامــض األكريليك 

املحــدودة )SAAC(، وكذلــك 100 ألــف طــن ســنوياً مــن مــادة الروبلــني بواســطة الرشكــة الســعودية لايثيلــني والبــويل ايثيلــني 

)SEPC(، حيــث تقــوم الرشكــة الســعودية ملومنــرات األكريليــك املحــدودة )SAMCO( بإنتــاج وبيــع 6٤ ألــف طــن ســنوياً مــن 

حامــض الجايكــول األكريــي إىل رشكــة البوليمــرات األكريليكية الســعودية )SAPCO(، إضافــة إىل إنتاجها وبيعها لكمية تصل إىل 

160 ألــف طــن ســنوياً مــن مــادة البوتيــل األكريــي. وقــد بــدأت الرشكــة مرحلــة التشــغيل التجــاري يف األول مــن  يوليــو 201٤م.

ــل مــن عــام 2009م  ــك املحــدودة )SAAC( يف أبري ــة الســعودية لحامــض األكريلي  تأسســت الرشك

كرشكــة مشــركة ذات مســئولية محــدودة بــني كل مــن رشكــة الصحــراء للبروكياويــات، التــي متتلــك 

ــبة  ــك نس ــي متتل ــات )TSOC( الت ــراء لألولفين ــع والصح ــة التصني ــالها ورشك ــن رأس ــبة 22% م نس

6٥% مــن رأســالها، بينــا متتلــك رشكــة التصنيــع الوطنيــة النســبة الباقيــة البالغــة 1٣%. ومبوجــب  

ــراء  ــع والصح ــة التصني ــال رشك ــبة ٣2.٥٥% يف رأس م ــات نس ــراء للبروكياوي ــة الصح ــالك رشك امت

لألوليفينــات )TSOC(، فإنهــا متتلــك بذلــك حصــة غــر مبــارشة بنســبة 21.16% كحصــة إضافيــة يف 

الرشكــة الســعودية لحامــض األكريليــك املحــدودة )SAAC( مــا يرفــع نســبة مســاهمتها االجاليــة اىل 

٤٣.16% مبــارشة وغــر مبــارشة.

تأسســت الرشكــة الســعودية ملومنــرات األكريليــك املحــدودة )SAMCO( يف شــهر يوليــو مــن عــام 2009م 

كرشكــة مشــركة ذات مســئولية محــدودة مختلطــة بــني الرشكــة الســعودية لحامــض األكريليــك املحــدودة 

)SAAC( بنســبة 7٥% ورشكــة داوكيميــكال )Dow Chemical( بنســبة 2٥%، ومبوجــب امتالك رشكة الصحراء 

للبروكياويــات نســبة إجالية تشــكل ٤٣.16% من رأســال الرشكة الســعودية لحامض األكريليــك املحدودة 

)SAAC(، فإنهــا متتلــك بذلــك حصــة غر مبارشة يف رأســال الرشكة الســعودية ملومنرات األكريليــك املحدودة 

 )SAMCO( تبلــغ ٣2.٣7%، علــاً بأن رأســال الرشكة الســعودية ملومنــرات األكريليك املحــدودة )SAMCO(

يبلــغ 1,08٤.٥ مليــار ريال ســعودي.

32,37% الصحراء43,١6% الصحراء
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)SAPCO( شركة البوليمرات االكريليكية السعودية)SABUCO( الشركة السعودية للبيوتانول

 يتمثــل الغــرض مــن انشــاء رشكــة البوليمــرات االكريليكيــة الســعودية )SAPCO( يف امتاك وإدارة وتشــغيل مصنــع البوليمرات 

ـ 6٤ ألــف طن ســنوياً من حامض  االكريليكيــة فائقــة االمتصــاص ضمــن مجمــع مــرشوع االكريــات. وســوف يتم امــداد الرشكة بــ

الجايكــول األكريــي بواســطة الرشكــة الســعودية ملومنــرات األكريليــك املحــدودة )SAMCO( و 2٤ ألف طن ســنوياً مــن الصودا 

الكاويــة الجافــة مــن رشكــة ســابك. علــا بــأن رشكــة البوليمــرات االكريليكيــة الســعودية )SAPCO( تنتــج 80 ألــف طــن ســنوياً 

مــن البوليمــرات األكريليكيــة فائقــة االمتصــاص لــي تبيعهــا لرشكــة ايفونــك والرشكــة الســعودية لحامــض األكريليــك املحــدودة 

)SAAC(، و قــد بــدأت مرحلــة التشــغيل التجــاري يف األول مــن يوليــو 201٤م.

 يتمثــل الغــرض مــن إنشــاء املــرشوع املشــرتك للبيوتانــول يف امتــاك وإدارة وتشــغيل مصنــع البيوتانــول العــادي ضمــن مجمــع 

األكريــات املتكامــل. ويقــوم مصنــع البيوتانــول العــادي بإنتــاج 330 ألــف طــن ســنوياً مــن البيوتانــول العــادي و11 ألــف طــن 

ســنوياً مــن األيــزو بيوتانــول ويتــم توزيــع الكميــة املنتجــة من مــادة البيوتانــول العــادي و األيــزو بيوتانول بالتســاوي عــى رشكاء 

املــرشوع الثـــاثة، ويتحمــل كل مــن الرشكاء الثاثة مســئولية التوريــد والتزويد بالروبلــني و الغاز الطبيعي مــن أجل توفر اللقيم 

إلنتــاج حصتهــم مــن البيوتانــول العــادي واأليــزو بيوتانــول وتســويقها. يذكر أن التشــغيل التجــاري للرشكة بــدأ يف مــارس 2016م.

تأسســت رشكــة البوليمــرات االكريليكيــة الســعودية )SAPCO( يف أبريــل مــن عــام 2012م وهي رشكــة ذات 

مســئولية محــدودة مختلطــة بــني الرشكــة الســعودية لحامــض األكريليــك املحــدودة )SAAC( التي تســاهم 

بنســبة 7٥% مــن رأســالها ورشكــة ايفونــك األملانيــة )Evonik( التــي تســاهم بنســبة 2٥% املتبقيــة، وحيــث 

أن رشكــة الصحــراء للبروكياويــات متتلــك نســبة إجاليــة تشــكل ٤٣.16% مــن رأســال الرشكــة الســعودية 

لحامــض األكريليــك املحــدودة)SAAC(، فإنهــا متتلك بذلك نســبة غر مبارشة تصــل إىل ٣2.٣7% من رأســال 

رشكــة البوليمــرات االكريليكيــة الســعودية )SAPCO( ، علــاً بــأن رأســال رشكــة البوليمــرات االكريليكيــة 

الســعودية )SAPCO( يبلــغ ٤16.٤ مليــون ريــال ســعودي.

تأسســت رشكــة البيوتانــول الســعودية املحــدودة )SABUCO( يف شــهر مايــو 201٣م كرشكــة ذات مســئولية 

محــدودة مختلطــة بــني الرشكــة الســعودية لحامــض األكريليــك املحــدودة )SAAC( ورشكــة كيان الســعودية 

ــراء  ــة الصح ــث أن رشك ــم، وحي ــكل منه ــغ ٣٣.٣% ل ــاهمة تبل ــبة مس ــات بنس ــدارة للكيميائي ــة ص ورشك

للبروكياويــات متتلــك نســبة إجاليــة تشــكل ٤٣.16% مــن رأســال الرشكــة الســعودية لحامــض األكريليك 

املحــدودة )SAAC(، فإنهــا متتلــك بذلــك نســبة غــر مبــارشة تصــل إىل 1٤.٣8% يف رأســال الرشكــة علــاً بــأن 

رأس الرشكــة يبلــغ ٤86 مليــون ريــال.

١4,38% الصحراء32,37% الصحراء



الصحراء للبتروكيماويات22

شركة الصحراء للتسويق

يشمل نشاط الرشكة بيع الكياويات الصناعية والبرتوكياويات بالجملة وتصديرها وتعهدات تجارية والتسويق نيابة 

عن الغر. وتأيت هذه الخطوة يف إطار اسرتاتيجية رشكة الصحراء للبرتوكياويات باالستفادة من النمو يف مجال تسويق 

املنتجات البرتوكياوية وتقليل تكلفة التسويق والتوسع يف تسويق منتجات الرشكات األخرى.

ــراء  ــة الصح ــح رشك ــة 100% لصال ــبة ملكي ــمر 2016م ينس ــويق يف ديس ــراء للتس ــة الصح ــت رشك تأسس

ــال. ــف ري ــغ ٥00 أل ــال يبل ــات وبرأس للبروكياوي

١٠٠% الصحراء
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الصحراء للبتروكيماويات2٤

رقم املادة/ 
الفقرة 

أسباب عدم التطبيق نص املادة/الفقرة

20/ج/10
ان يكون قد أمىض ما يزيد عى تسع سنوات متصلة أو منفصلة يف عضوية مجلس إدارة 

الرشكة.

مادة اسرتشاديه 
وستقوم الرشكة 

بدراسة آلية مناسبة 
لتطبيقها مستقبا

32/ب 
يعقد مجلس اإلدارة أربعة اجتاعات يف السنة عى األقل مبا ال يقل عن اجتاع واحد كل 

ثاثة أشهر.

مادة اسرتشاديه 

تتعارض هذه الفقرة 
مع ما ورد يف املادة 

)22( من النظام 
األسايس للرشكة والتي 

تنص عى )يجتمع 
املجلس مرتني عى 

األقل بالسنة( 

تحديد الرشوط الواجب توافرها يف أمني الر 38 

مادة اسرتشاديه 

يتم تعيني أمني رس 
وفقاً لنص املادة )21( 

من النظام األسايس 
للرشكة 

٤1

التقييم:

أ(  يضع مجلس اإلدارة – بناًء عى اقرتاح لجنة الرتشيحات – اآلليات الازمة لتقييم أداء 
قياس  التنفيذية سنوياً؛ وذلك من خال مؤرشات  املجلس وأعضائه ولجانه واإلدارة 
أداء مناسبة ترتبط مبدى تحقيق األهداف االسرتاتيجية للرشكة وجودة إدارة املخاطر 
د جوانب القوة والضعف واقرتاح  وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغرها، عى أن تحدَّ
األداء  تقييم  إجراءات  تكون  أن  يجب  الرشكة. ب(  مصلحة  مع  يتفق  مبا  معالجتها 
مكتوبة وواضحة وأن يفَصح عنها ألعضاء مجلس اإلدارة واألشخاص املعينني بالتقييم.

ج(  يجب أن يشتمل تقييم األداء عى املهارات والخرات التي ميتلكها املجلس، وتحديد 
نقاط الضعف والقوة فيه، مع العمل عى معالجة نقاط الضعف بالطرق املمكنة 
كرتشيح كفايات مهنية تستطيع تطوير أداء املجلس ، ويجب أيضاً أن يشتمل تقييم 

األداء عى تقييم آليات العمل يف املجلس بشكل عام.

مادة اسرتشادية 
وستقوم الرشكة 

بدراسة آلية مناسبة 
لتطبيقها مستقباً

رقم املادة/ 
الفقرة 

أسباب عدم التطبيق نص املادة/الفقرة

د(  يراع يف التقييم الفردي ألعضاء مجلس اإلدارة مدى املشاركة الفعالة للعضو والتزامه 
وتخصيص  ولجانه  املجلس  جلسات  حضور  ذلك  يف  مبا  ومسؤولياته  واجباته  بأداء 

الوقت الازم لها. 

هـ(  يتخذ مجلس اإلدارة الرتتيبات الازمة للحصول عى تقييم جهة خارجية مختصة ألدائه 
كل ثاث سنوات.

و(  يجري أعضاء مجلس اإلدارة غر التنفيذيني تقيياً دورياً ألداء رئيس املجلس بعد أخذ 
وجهات نظر األعضاء التنفيذيني - من دون أن يحرض رئيس املجلس النقاش املخصص 
يتفق مع  القوة والضعف واقرتاح معالجتها مبا  د جوانب  أن تحدَّ الغرض -عى  لهذا 

مصلحة الرشكة.

8/6٥

اختصاصات لجنة الرشيحات:
وضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذيني واألعضاء غر التنفيذيني واألعضاء املستقلني 

وكبار التنفيذيني.

مادة اسرتشادية 
وستقوم الرشكة 

بدراسة آلية مناسبة 
لتطبيقها مستقباً 

70

تشكيل لجنة إدارة املخاطر:

تشكَّل بقرار من مجلس إدارة الرشكة لجنة تسمى )لجنة إدارة املخاطر( يكون رئيسها 
وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس اإلدارة غر التنفيذيني. ويُشرتط أن يتوافر يف أعضائها 

مستوى مائم من املعرفة بإدارة املخاطر والشؤون املالية.

مادة اسرتشادية 
وستقوم الرشكة 

بدراسة آلية مناسبة 
لتطبيقها مستقباً 

71

اختصاصات لجنة إدارة املخاطر:

تختص لجنة إدارة املخاطر مبا يي:

وحجم  طبيعة  مع  يتناسب  مبا  املخاطر  إلدارة  شاملة  وسياسات  اسرتاتيجية  1.  وضع 
املتغرات  عى  بناًء  وتحديثها  ومراجعتها  تنفيذها  من  والتحقق  الرشكة،  أنشطة 

الداخلية والخارجية للرشكة.

2.  تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الرشكة والحفاظ عليه والتحقق 
من عدم تجاوز الرشكة له.

3.  التحقق من جدوى استمرار الرشكة ومواصلة نشاطها بنجاح، مع تحديد املخاطر التي 
تهدد استمرارها خال االثني عرش شهراً القادمة.

وقياس  تحديد  وآليات  نظم  فعالية  وتقييم  بالرشكة  املخاطر  إدارة  نظام  عى  ٤.  اإلرشاف 
ومتابعة املخاطر التي قد تتعرض لها الرشكة؛ وذلك لتحديد أوجه القصور بها.

مادة اسرتشادية 
وستقوم الرشكة 

بدراسة آلية مناسبة 
لتطبيقها مستقباً

 تطبق الرشكة جميع االحكام الواردة يف الئحة حوكمة الرشكات الصادرة عن هيئة السوق املالية باستثناء االحكام الواردة ادناه:

اإللتزام بالئحة حوكمة الشركات

ما طبق من أحكام الئحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك
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رقم املادة/ 
الفقرة 

أسباب عدم التطبيق نص املادة/الفقرة

٥.  إعادة تقييم قدرة الرشكة عى تحمل املخاطر وتعرّضها لها بشكل دوري )من خال 
إجراء اختبارات التحمل عى سبيل املثال(.

6.  إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات املقرتحة إلدارة هذه املخاطر، 
ورفعها إىل مجلس اإلدارة.

7.  تقديم التوصيات للمجلس حول املسائل املتعلقة بإدارة املخاطر.

8.  ضان توافر املوارد والنظم الكافية إلدارة املخاطر.

اعتاده من  قبل  بشأنه  توصيات  املخاطر ووضع  التنظيمي إلدارة  الهيكل  9.  مراجعة 
قبل مجلس اإلدارة.

10.  التحقق من استقال موظفي إدارة املخاطر عن األنشطة التي قد ينشأ عنها تعرض 
الرشكة للمخاطر.

والعمل  بالرشكة،  املحيطة  للمخاطر  املخاطر  إدارة  استيعاب موظفي  من  11.  التحقق 
عى زيادة الوعي بثقافة املخاطر.

12.  مراجعة ما تثره لجنة املراجعة من مسائل قد تؤثر يف إدارة املخاطر يف الرشكة.

72

اجتاعات لجنة إدارة املخاطر:
تجتمع لجنة إدارة املخاطر بصفة دورية كل ستة أشهر عى األقل، وكلا دعت الحاجة 

إىل ذلك.

مادة اسرتشادية 
وستقوم الرشكة 

بدراسة آلية مناسبة 
لتطبيقها مستقباً 

78

تقرير املراجعة الداخلية:
إىل  وتقدمه  أعالها  عن  مكتوباً  تقريراً  الداخلية  املراجعة  إدارة  أو  وحدة  أ(  تعد 
مجلس اإلدارة ولجنة املراجعة بشكل ربع سنوي عى األقل. ويجب أن يتضمن هذا 
التقرير تقيياً لنظام الرقابة الداخلية يف الرشكة وما انتهت إليه الوحدة أو اإلدارة 
من نتائج وتوصيات، وبيان اإلجراءات التي اتخذتها كل إدارة بشأن معالجة نتائج 
وتوصيات املراجعة السابقة وأي ملحوظات بشأنها السيا يف حال عدم املعالجة يف 

الوقت املناسب ودواعي ذلك.

مجلس  إىل  وتقدمه  مكتوباً  عاماً  تقريراً  الداخلية  املراجعة  إدارة  أو  وحدة  ب(   تعد 
املالية  السنة  أجريت خال  التي  املراجعة  بشأن عمليات  املراجعة  اإلدارة ولجنة 
ومقارنتها مع الخطة املعتمدة، وتبني فيه أسباب أي إخال أو انحراف عن الخطة 

– إن وجد – خال الربع التايل لنهاية السنة املالية املعنية.

ج(  يحدد مجلس اإلدارة نطاق تقرير وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية بناًء عى توصية 
لجنة املراجعة ووحدة أو إدارة املراجعة الداخلية، عى أن يتضمن التقرير بصورة 

خاصة ما يي:

مادة اسرتشادية 
وستقوم الرشكة 

بدراسة آلية مناسبة 
لتطبيقها مستقباً

رقم املادة/ 
الفقرة 

أسباب عدم التطبيق نص املادة/الفقرة

1.  إجراءات الرقابة واإلرشاف عى الشؤون املالية واالستثارات وإدارة املخاطر.  

التغيرات  2.  تقييم تطور عوامل املخاطر يف الرشكة واألنظمة املوجودة؛ ملواجهة   
الجذرية أو غر املتوقعة يف السوق املالية.

3.  تقييم أداء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا يف تطبيق نظام الرقابة الداخلية، مبا يف   
ذلك تحديد عدد املرات التي أخطر فيها املجلس مبسائل رقابية )مبا يف ذلك إدارة 

املخاطر( والطريقة التي عالج بها هذه املسائل.

أو  تطبيقها  يف  الضعف  مواطن  أو  الداخلية  الرقابة  تطبيق  يف  اإلخفاق    ٤.  أوجه 
الذي  واإلجراء  للرشكة،  املايل  األداء  تؤثر يف  قد  أو  أثرت  التي  الطوارئ  حاالت 
يف  عنها  املفصح  املشكات  )السيا  اإلخفاق  هذا  معالجة  يف  الرشكة  اتبعته 

التقارير السنوية للرشكة وبياناتها املالية(.

  ٥. مدى تقيد الرشكة بأنظمة الرقابة الداخلية عند تحديد املخاطر وإدارتها.

  6. املعلومات التي تصف عمليات إدارة املخاطر يف الرشكة.

3/8٥

تحفيز العاملني:
وبرامج  تحققها  التي  األرباح  من  نصيباً  أو  الرشكة  يف  أسهاً  العاملني  منح  3.  برامج 

التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل لإلنفاق عى تلك الرامج.

 إنشاء مؤسسات اجتاعية للعاملني يف الرشكة.

مادة اسرتشاديه 
وستقوم الرشكة 

بدراسة آلية مناسبة 
لتطبيقها مستقبا 

87

املسؤولية االجتاعية:

تضع الجمعية العامة العادية – بناًء عى اقرتاح من مجلس اإلدارة – سياسة تكفل إقامة 
التوازن بني أهدافها واألهداف التي يصبو املجتمع إىل تحقيقها؛ بغرض تطوير األوضاع 

االجتاعية واالقتصادية للمجتمع.

مادة اسرتشادية 
وستقوم الرشكة 

بدراسة آلية مناسبة 
لتطبيقها مستقباً

9٥

تشكيل لجنة حوكمة الرشكات:
يف حال تشكيل مجلس اإلدارة لجنة مختصة بحوكمة الرشكات، فعليه أن يفوض إليها 
هذه  وعى  الائحة،  هذه  من  والتسعني  الرابعة  املادة  مبوجب  املقررة  االختصاصات 
اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة، وتزويد مجلس اإلدارة، سنوياً 

عى األقل، بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.

مادة اسرتشادية 
وستقوم الرشكة 

بدراسة آلية مناسبة 
لتطبيقها مستقباً
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مجلس اإلدارة

يتكــون مجلــس اإلدارة يف دورتــه الرابعــة مــن أحــد 

عــرش عضــواً تــم تعيينهــم بطريقــة التصويــت 

الرتاكمــي مــن قبل الجمعيــة العامة العاديــة العارشة 

ـ  املوافــق 2016/03/29م،  بتاريــخ 1٤36/06/۰۹هــ

حيــث ينبثــق مــن هــذا املجلــس اللجــان املنصــوص 

عليهــا نظاميــاً ويجــوز إعــادة تعيــني جميــع أعضــاء 

مجلــس اإلدارة، ويتــم تصنيــف األعضــاء وفقــاً 

األوىل مــن الئحــة  باملــادة  الــواردة  للتعريفــات 

حوكمــة الــرشكات الصــادرة عــن هيئة الســوق املالية 

باململكــة العربيــة الســعودية.

٥ 110 112

3 ٤    9 8 6 7
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  اسماء أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان واإلدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم

الخرات املؤهالت الوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسم

معايل املهندس عبد العزيز بن 
عبدالله الزامل

رئيس مجلس إدارة رشكة سبكيم.  -

رئيس مجلس إدارة مرف االمناء.  -

رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي - مجموعة الزامل              -
القابضة.

-  وزير الصناعة والكهرباء ورئيس مجلس إدارة سابك.

- مدير مركز األبحاث والتنمية الصناعية.

-  بكالوريوس –هندسه صناعيه عام 1966

-  ماجستر – هندسة صناعية عام 1976

-  وزير الصناعة والكهرباء ورئيس مجلس إدارة سابك.

-  مدير مركز األبحاث والتنمية الصناعية.

-  رئيس مجلس إدارة رشكة سبكيم. 

-  مدير عام الشئون القانونية املؤسسة العامة للتقاعد جر بن عبدالرحمن الجر

- العمل القانوين.

- مجالس إدارات رشكات برتوكياويات.

- مجالس إدارات رشكات عقارية.

-  بكالوريوس –أنظمة قانون عام 1٤06

-  دبلوم لغة انجليزية عام 1٤29

-  العمل القانوين.

- مجالس إدارات رشكات برتوكياويات.

-  مجالس إدارات رشكات عقارية.

-  محارض يف قسم العارة الداخلية بجامعة الدمام.-  مستشار رشكة عى الضويان القابضة أحمد بن فهد الضويان
-  بكالوريوس – عارة عام 2002 

-  ماجستر تقنية بناء 2006

-  محارض يف قسم العارة الداخلية بجامعة الدمام.

-  عضو مجلس إدارة اسمنت الجوف 

-  وكيل الوزارة املساعد لشؤون األوقاف خالد بن صالح الفريح* 

-  العمل يف جامعة االمام محمد بن سعود اإلسامية.

-  مرشف عى شعبة التسويق ثم نائباً ملدير عام 
االستثار يف وزارة الشؤون اإلسامية.

-  بكالوريوس – صحافة وإعام عام 1٤16 

-  العمل يف جامعة االمام محمد بن سعود اإلسامية.

-  مرشفا عى شعبة التسويق ثم نائباً ملدير عام االستثار يف 
وزارة الشؤون اإلسامية.

سعيد بن عمر بن قاسم العيسايئ

-  مدير عام رشكة العيسايئ للتجارة.

-  مدير عام رشكة عمر قاسم العيسايئ.

-  عضو مجلس إدارة اسمنت ينبع.

-  مدير عام رشكة العيسايئ للتجارة.

-  مدير عام رشكة عمر قاسم العيسايئ.

-  عضو مجلس إدارة مرف الراجحي.

-  بكالوريوس – إدارة وهندسة صناعية عام 1980

-  مدير عام رشكة العيسايئ للتجارة.

-  مدير عام رشكة عمر قاسم العيسايئ.

-  عضو مجلس إدارة اسمنت ينبع.

-  عضو مجلس إدارة مرف الراجحي.

راشد بن سيف الغرير

-  رئيس مجلس إدارة رشكة الجزيرة للبرتوكياويات. 

- عضو مجلس إدارة بنك املرشق. 

-  عضو مجلس إدارة رشكة تغليف للصناعات.

-  رئيس مجلس إدارة رشكة الجزيرة للبرتوكياويات. 

-  عضو مجلس إدارة بنك املرشق. 

-  عضو مجلس إدارة رشكة تغليف للصناعات.

- بكالوريوس – أدارة اعال عام 1998
-  رئيس مجلس إدارة رشكة الجزيرة للبرتوكياويات. 

-   اإلدارة واملتابعة والتطوير.

-  نائب الرئيس لتطوير األعال - مجموعة الزامل القابضة.أسامة بن عبد العزيز الزامل
-  باحث يف إدارة التسويق ومحلل يف سابك.

-  عدة مراكز يف مجموعة الزامل.

-  بكالوريوس – هندسة صناعية عام 199٥.

-  ماجستر-  إدارة أعال عام 1998.

-  باحث يف إدارة التسويق ومحلل يف سابك.

-  عدة مراكز يف مجموعة الزامل.

-  مدير عام التأمينات االجتاعية باملنطقة الرشقيةفهد بن حمد املحسن
-  عدة ادارات يف املؤسسة العامة للتأمينات 

االجتاعية

-  بكالوريوس –أنظمة قانون عام 2001.

-  ماجستر قانون تجاري 2009.
-  عدة ادارات يف املؤسسة العامة للتأمينات االجتاعية.

عبد الله بن مرعي بن محفوظ

-  نائب رئيس مجلس اإلدارة - مجموعة مرعي بن محفوظ 
ورشكاءه.

-  عضو مجلس إدارة يف عدة رشكات.

-  إدارة تنفيذية لرشكات عربية وسعودية.

-  استشارات قانونية تجارية متخصصة.

-  خرات دبلوماسية سياسية واقتصادية.

-  بكالوريوس-  القانون عام 1989.

-  ماجستر_ القانون التجاري عام 1992.

-  دكتوراه-  علوم سياسية واقتصادية عام 2007.

-  إدارة تنفيذية لرشكات عربية وسعودية.

-  استشارات قانونية تجارية متخصصة.

-  خرات دبلوماسية سياسية واقتصادية.

-  رئيس مركز قلعة املسك للتطوير واملشاريع.محمد بن عيل املسلم
-  القطاع الحكومي-  الصناعة.

-  القطاع الخاص-  رجل اعال ومستشار.

-  بكالوريوس اقتصاد عام 1970.

-  ماجستر إدارة عامة عام 1976.

-  القطاع الحكومي-  الصناعة.

-  القطاع الخاص-  رجل أعال ومستشار.

-  مدير اإلدارة الهندسية وإدارة املشاريع )سابك(.-  الرئيس التنفيذي لرشكة الصحراء للبرتوكياويات.صالح بن محمد باحمدان
-  بكالوريوس هندسة الكهرباء عام 1980.

-  ماجستر الهندسة عام 1983.

-  مدير اإلدارة الهندسية وإدارة املشاريع )سابك(.

-  الرئيس التنفيذي لرشكة الصحراء للبرتوكياويات.

* تم تعيني العضو خالد بن صالح الفريح ممثاً للهيئة العامة لألوقاف بتاريخ 30 مايو 2017م.
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اللجنة التنفيذية

الخرات املؤهالت الوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسم

معايل املهندس عبدالعزيز بن 

عبدالله الزامل

-   رئيس مجلس إدارة رشكة سبكيم.

-   رئيس مجلس إدارة مرف االمناء.

-   رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 
ملجموعة الزامل القابضة.

-  وزير الصناعة والكهرباء ورئيس مجلس إدارة سابك.

-  مدير مركز األبحاث والتنمية الصناعية.
-  بكالوريوس –هندسة صناعية عام 1966

-  ماجستر – هندسة صناعية عام 1976

-  وزيرا للصناعة والكهرباء ورئيس مجلس إدارة سابك.

-  مدير مركز األبحاث والتنمية الصناعية.

-  رئيس مجلس إدارة رشكة سبكيم. 

صالح بن محمد باحمدان
-  الرئيس التنفيذي لرشكة الصحراء 

للبرتوكياويات.

-  بكالوريوس هندسة الكهرباء عام 1980.-  مدير اإلدارة الهندسية وإدارة املشاريع )سابك(.

-  ماجستر الهندسة عام 1983.

-  مدير اإلدارة الهندسية وإدارة املشاريع )سابك(.

-  الرئيس التنفيذي لرشكة الصحراء للبرتوكياويات.

سعيد بن عمر بن قاسم العيسايئ

-  مدير عام رشكة العيسايئ للتجارة.

-  مدير عام رشكة عمر قاسم العيسايئ.

-  عضو مجلس إدارة اسمنت ينبع.

-  مدير عام رشكة العيسايئ للتجارة.

-  مدير عام رشكة عمر قاسم العيسايئ.

-  عضو مجلس إدارة مرف الراجحي.

-  بكالوريوس – إدارة وهندسة صناعية عام 1980

-  مدير عام رشكة العيسايئ للتجارة.

-  مدير عام رشكة عمر قاسم العيسايئ.

-  عضو مجلس إدارة اسمنت ينبع.

-  عضو مجلس إدارة مرف الراجحي.

لجنة املراجعة 

الخرات املؤهالت الوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسم

-رئيس مركز قلعة املسك للتطوير واملشاريع.محمد بن عيل املسلم
-القطاع الحكومي - الصناعة.

-القطاع الخاص - رجل أعال ومستشار.

- بكالوريوس اقتصاد عام 1970.

- ماجستر إدارة عامة عام 1976.

- القطاع الحكومي-الصناعة.

- القطاع الخاص-رجل اعال ومستشار.

جر بن عبد الرحمن الجر
- مدير عام الشؤون القانونية املؤسسة العامة 

للتقاعد 

- العمل القانوين.

- مجالس إدارات رشكات برتوكياويات.

- مجالس إدارات رشكات عقارية.

- بكالوريوس –أنظمة قانون عام 1٤06

- دبلوم لغة انجليزية عام 1٤29

- العمل القانوين.

- مجالس إدارات رشكات برتوكياويات.

- مجالس إدارات رشكات عقارية.

أسامة بن عبد العزيز الزامل
- نائب الرئيس لتطوير األعال مجموعة الزامل 

القابضة.

- باحث يف إدارة التسويق ومحلل يف سابك.

- عدة مراكز يف مجموعة الزامل.

-بكالوريوس – هندسة صناعية عام 199٥.

-ماجستر-إدارة أعال عام 1998.

- باحث يف إدارة التسويق ومحلل يف سابك.

- عدة مراكز يف مجموعة الزامل.

أعضاء اللجان:
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لجنة املكافآت والرشيحات

الخرات املؤهالت الوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسم

سعيد بن عمر بن قاسم العيسايئ

-  مدير عام رشكة العيسايئ للتجارة.

-  مدير عام رشكة عمر قاسم العيسايئ.

-  عضو مجلس إدارة اسمنت ينبع.

-  عضو مجلس إدارة مرف الراجحي.

-  مدير عام رشكة العيسايئ للتجارة.

-  بكالوريوس – إدارة وهندسة صناعية عام 1980-  مدير عام رشكة عمر قاسم العيسايئ.

-  مدير عام رشكة العيسايئ للتجارة.

-  مدير عام رشكة عمر قاسم العيسايئ.

-  عضو مجلس إدارة اسمنت ينبع.

-  عضو مجلس إدارة مرف الراجحي.

أحمد بن فهد الضويان
-  محارض يف قسم العارة الداخلية بجامعة الدمام.- رجل أعال 

-  بكالوريوس – عارة عام 2002 

-   ماجستر تقنية بناء 2006

-  دكتوراه يف العارة 

-  محارض يف قسم العارة الداخلية بجامعة الدمام.

-  عضو مجلس إدارة اسمنت الجوف 

راشد بن سيف الغرير

-  رئيس مجلس إدارة رشكة الجزيرة 
للبرتوكياويات. 

-  عضو مجلس إدارة بنك املرشق. 

-  عضو مجلس إدارة رشكة تغليف للصناعات.

-  رئيس مجلس إدارة رشكة الجزيرة للبرتوكياويات. 

-  عضو مجلس إدارة بنك املرشق. 

-  عضو مجلس إدارة رشكة تغليف للصناعات.

بكالوريوس – أدارة اعال عام 1998
-  رئيس مجلس إدارة رشكة الجزيرة للبرتوكياويات. 

-   اإلدارة واملتابعة والتطوير.
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اإلدارة التنفيذية: 

الخرات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم

3٥ سنة 
يف صناعة 

البرتوكياويات

ماجستر 
هندسة 
كهربائية

-  اإلدارة الهندسية - كهرباء وآالت دقيقه 1983- 
199٥ سابك.

-  مدير مشاريع 199٥- 1999 سابك.

-  مدير عام الهندسة وإدارة املشاريع 1999- 
200٤ سابك.

-  نائب الرئيس للتخطيط وإدارة املشاريع 200٤ 
- 2007 الصحراء.

-  رئيس رشكة الواحة 2007 - 2009 الصحراء.

-  رئيس تنفيذي الصحراء حتى تاريخه.

الرئيس التنفيذي
صالح محمد 

باحمدان 

23 سنة يف 
املالية

بكالوريوس 
محاسبة

-  محاسب 199٥- 2003 يف الرشكة السعودية 
للكهرباء.

-   مدير قسم األنظمة املالية 200٤- 2011 يف 
الرشكة السعودية للكهرباء.

-  مدير إدارة املالية 2011- 2012 يف الصحراء 
للبرتوكياويات.

-  مدير عام املالية وتقنية املعلومات 2012- 
2017 الصحراء للبرتوكياويات.

نائب الرئيس التنفيذي للشؤون املالية وتقنية                   -
املعلومات 2017م حتي تاريخه.

نائب الرئيس 
التنفيذي للشؤون 

املالية وتقنية 
املعلومات

رشدي بن خالد 

الدليجان

27 سنة 
يف صناعة 

البرتوكياويات

بكالوريوس 
هندسة 

ميكانيكية 
وماجستر 

إدارة 
أعال

-  مهندس ميكانيكا 1991-  1998 سابك.

-  مدير إدارة الصيانة 1998-  2001 سابك.

-  مدير إدارة التشغيل 2001-  200٤ سابك.

-  مدير عام التصنيع 200٤- 2009 الصحراء 
للبرتوكياويات.

-   رئيس رشكة الواحة التابعة لرشكة الصحراء من 
.2016  - 2009

-  نائب الرئيس للخدمات املشرتكة من 2016م 
حتى تاريخه يف رشكة الصحراء للبرتوكياويات.

نائب الرئيس 
التنفيذي 
للخدمات 

املشرتكة

عمر بن سامل 

باحبيل

الخرات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم

28 سنة 
يف صناعة 

البرتوكياويات

بكالوريوس 
هندسة 
كيميائية

-  مهندس كيميايئ 1990- 1992 سابك.

-  مهندس مرشوع 1992- 199٤ سابك.

-  مهندس عمليات 199٤- 2000 سابك.

-  رئيس قسم الهندسة 2000- 2001 سابك.

-  مدير إدارة الخدمات الهندسية 2001- 200٤ 
سابك.

-  مدير إدارة اإلنتاج 200٤- 2006 سابك.

-  مدير عام الصيانة والخدمات الفنية 2006- 
2011 الصحراء للبرتوكياويات.

-  رئيس رشكة سامابكو 2011 إىل األن يف رشكة 
الصحراء للبرتوكياويات.

-  نائب الرئيس للتصنيع 201٥ حتي تاريخه..

نائب الرئيس 
التنفيذي للتصنيع

سعيد بن أحمد 

بايونس

22 سنة 
يف صناعة 

البرتوكياويات

بكالوريوس 
هندسه 

ميكانيكيه

ماجستر 
إدارة 

اإلنشاء 
والهندسة. 

-  مهندس ميكانيي 1996- 200٥ سابك.

-  مدير إنتاج، 200٥- 2007 سابك.

-  مدير إدارة هندسة املعدات والتفتيش 2007- 
2009 سابك.

-  مدير التشغيل 2009- 2011 معادن

-  مدير التشغيل 2011- 2013 الصحراء 
للبرتوكياويات.

-  مدير عام التشغيل 2013- 2017 الصحراء 
للبرتوكياويات.

-  نائب الرئيس، التشغيل 2017 حتي تاريخه.

نائب الرئيس 
للتشغيل

سعد بن عبدالله آل 

عليان
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اسم العضو
أساء الرشكات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضواً 

يف مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها

داخل اململكة/ خارج 

اململكة

الكيان القانوين )مساهمة/

مدرجة/مساهمة غر 

مدرجة/ذات مسئولية 

محدودة(

أساء الرشكات التي يكون عضو مجلس 

اإلدارة عضواً يف مجالس إدارتها السابقة أو 

من مديريها

داخل اململكة/ خارج 

اململكة

الكيان القانوين 

)مساهمة/مدرجة/

مساهمة غر مدرجة/

ذات مسئولية محدودة(

معايل املهندس عبدالعزيز بن عبدالله 

الزامل

- رشكة مجموعة الزامل القابضة.

- سبكيم العاملية.

- مرف االمناء.

-  رشكة عبد العزيز الزامل وأوالده

اململكة العربية السعودية

- مساهمه مغلقة

- مساهمة عامة

- مساهمة عامة

- ذات مسؤولية محدودة

- رشكة مجموعة الزامل القابضة.

- سبكيم العاملية.

- مرف االمناء.

اململكة العربية 
السعودية 

- مساهمه مقفلة

- مساهمة عامة

- مساهمة عامة

- الرشكة العقارية السعوديةمدرجةاململكة العربية السعودية-الرشكة العقارية السعوديةجر بن عبد الرحمن الجر
اململكة العربية 

السعودية
مدرجة

أحمد بن فهد الضويان
-  رشكة مشورة لاستشارات الهندسية

-  رشكة عى الضويان القابضة
اململكة العربية السعودية

- مساهمة 

- مساهمة مقفلة 

- اسمنت الجوف 

- رشكة مشورة لاستشارات الهندسية

- رشكة عى الضويان القابضة

اململكة العربية 
السعودية

- مساهمة 

- مساهمة 

- مساهمة مقفلة 

سعيد بن عمر بن قاسم العيسايئ
-  رشكة أسمنت ينبع

-  بنك الراجحي
مساهمة عامةاململكة العربية السعودية

- رشكة أسمنت ينبع

- بنك الراجحي

اململكة العربية 
السعودية

- مساهمة عامة

راشد بن سيف الغرير
-  رشكة تغليف للصناعات.

- بنك املرشق.
-اإلمارات العربية املتحدة

- رشكة تغليف للصناعات.

- بنك املرشق.
-اإلمارات العربية املتحدة

أسامة بن عبد العزيز الزامل

- رشكة تطوير الصناعات السعودية

- رشكة الطاقة الوطنية

- رشكة الزامل للصناعات الباستيكية

- رشكة الزامل ألبا

- رشكة بيشوف وكاين

- الرشكة السعودية األملانية

- رشكة اليامة للطوب

- رشكة الواحة للبرتوكياويات

- مساهمة مقفلة

- مساهمه مغلقه

- ذات مسؤولية محدودة

- ذات مسؤولية محدودة

- ذات مسؤولية محدودة

- ذات مسؤولية محدودة

- ذات مسؤولية محدودة

- ذات مسؤولية محدودة

- ذات مسؤولية محدودة

---

أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواَ في مجالس 
إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها
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اسم العضو
أساء الرشكات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضواً 

يف مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها

داخل اململكة/ خارج 

اململكة

الكيان القانوين )مساهمة/

مدرجة/مساهمة غر 

مدرجة/ذات مسئولية 

محدودة(

أساء الرشكات التي يكون عضو مجلس 

 اإلدارة عضواً يف مجالس إدارتها السابقة

أو من مديريها

داخل اململكة/ خارج 

اململكة

الكيان القانوين 

)مساهمة/مدرجة/

مساهمة غر مدرجة/

ذات مسئولية محدودة(

------فهد بن حمد املحسن

عبدالله بن مرعي بن محفوظ

- رشكة جوتن السعودية للدهانات

- رشكة كربونات السعودية

- مركز األمر سلطان الحضاري

- رشكة املعارض الدولية

- رشكة فرص للتعدين

-اململكة العربية السعودية

- رشكة جوتن السعودية للدهانات

- رشكة كربونات السعودية

- مركز األمر سلطان الحضاري

- رشكة املعارض الدولية

- رشكة فرص للتعدين

اململكة العربية 
السعودية

-

- رئيس مركز قلعة املسك للتطوير واملشاريع.- ذات مسؤولية محدودة اململكة العربية السعودية- رئيس مركز قلعة املسك للتطوير واملشاريع.محمد بن عيل املسلم
اململكة العربية 

السعودية
- ذات مسؤولية محدودة 

خالد بن صالح الفريح*

- الرشكة العاملية للغازات الصناعية

- رشكة مكة لإلنشاء والتعمر

- رشكة جبل عمر

- رشكة حرف لتقنية املعلومات

اململكة العربية السعودية

- مساهمة مقفلة 

- مدرجة

- مدرجة

- مساهمة مقفلة

---

صالح بن محمد باحمدان

- رشكة التصنيع والصحراء لألوليفينات

- رشكة الصحراء ومعادن للبرتوكياويات

- رشكة الواحة للبرتوكياويات

اململكة العربية السعودية

- مساهمة مقفلة 

- ذات مسؤولية محدودة

- ذات مسؤولية محدودة

- رشكة التصنيع والصحراء لاوليفينات

- رشكة الصحراء ومعادن للبرتوكياويات

- رشكة الواحة للبرتوكياويات

اململكة العربية 
السعودية

- مساهمة مقفلة 

- ذات مسئولية محدودة

- ذات مسئولية محدودة

* تم تعيني العضو خالد بن صالح الفريح ممثاً للهيئة العامة لألوقاف بتاريخ 30 مايو 2017م.
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اسم العضو#
تصنيف العضوية

)تنفيذي/غر تنفيذي/مستقل(

غر تنفيذيمعايل املهندس عبدالعزيز بن عبدالله الزامل1

غر تنفيذيجر بن عبدالرحمن الجر2

مستقلأحمد بن فهد الضويان3

مستقلسعيد بن عمر بن قاسم العيسايئ٤

مستقلراشد بن سيف الغرير٥

غر تنفيذيأسامة بن عبدالعزيز الزامل6

مستقلفهد بن حمد املحسن7

مستقلعبدلله بن مرعي بن محفوظ8

مستقلمحمد بن عي املسلم9

مستقلخالد بن صالح الفريح*10

تنفيذيصالح بن محمد باحمدان11

* تم تعيني العضو خالد بن صالح الفريح ممثاً للهيئة العامة لألوقاف بتاريخ 30 مايو 2017م.

 اإلجــراءات التــي اتخذهــا مجلــس اإلدارة إلحاطــة أعضائه-وبخاصــة غيــر 
ــك.  ــال ذل ــم حي ــاهمين وملحوظاته ــات المس ــًا بمقترح ــن – علم التنفيذيي

shareholders@SaharaPCC.com :متتلك الرشكة خط هاتف برقم: 0133٥67788 وبريد الكرتوين

 وهــو خــاص باســتقبال استفســارات وماحظــات مســاهمي الرشكــة ومــن ثــم عرضهــا عــى امــني رس مجلــس 
اإلدارة وبــدوره يقــوم بعرضهــا عــى رئيــس مجلــس اإلدارة ومناقشــتها معــه وبــدور رئيــس املجلــس يتــم عــرض 

املقرتحــات واملاحظــات عــى أعضــاء مجلــس اإلدارة يف اثنــاء جلســة مجلــس اإلدارة. 

اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة 

اللجنة التنفيذية:

 تتــوىل اللجنــة التنفيذيــة مهــام اإلدارة ألعــال الرشكــة وتقديــم التوصيــات إىل مجلــس اإلدارة حــول مختلــف 
القضايــا مثــل التخطيــط االســرتاتيجي والتعيينــات اإلداريــة العليــا. وتحظــى اللجنــة التنفيذيــة بكافــة صاحيات 
مجلــس اإلدارة التــي ميكــن تفويضهــا لهــا وفقــاً لعقــد تأســيس الرشكــة ونظامهــا األســايس والقوانــني املعمــول 
بهــا يف هــذا الصــدد، رشيطــة أن متــارس اللجنــة التنفيذيــة الصاحيــات التــي فوضــت بهــا عــى النحــو الــذي 
يتــاىش مــع أيــة قــرارات يفرضهــا عليهــا مجلــس اإلدارة. وتفــوض اللجنــة التنفيذيــة أيضــاً مــن قبــل مجلــس 
ــات املعتمــد مــن مجلــس االدارة ولقــد بلغــت  ــة محــددة حســب جــدول الصاحي ــات تنفيذي اإلدارة بصاحي

عــدد اجتاعــات اللجنــة يف عــام 2017 ثاثــة اجتاعــات.

اساء أعضاء اللجنة التنفيذية وعدد اجتاعات اللجنة: 

االسم#

طبيعة 

العضوية

عدد االجتاعات )٣( اجتاعات

االجتاع األول

2017/0٤/18م

االجتاع الثاين

2017/09/26م

االجتاع الثالث

2017/12/27م

معايل املهندس عبدالعزيز بن عبدالله الزامل1
رئيس 
اللجنة 



عضو سعيد بن عمر بن قاسم العيسايئ2

عضو صالح بن محمد باحمدان3

لجنة املراجعة:

ــة  ــم املالي ــر والقوائ ــة التقاري ــامة ونزاه ــن س ــق م ــة والتحق ــال الرشك ــة أع ــة مبراقب ــة املراجع ــص لجن تخت
ــي: ــا ي ــة م ــة خاص ــة بصف ــام اللجن ــمل مه ــا، وتش ــة فيه ــة الداخلي ــة الرقاب وأنظم

تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه على النحو التالي:



الصحراء للبتروكيماويات3٤

أواًل: التقارير املالية:

مراجعــة القوائــم املاليــة األوليــة والســنوية للرشكــة قبــل عرضهــا عــى مجلــس اإلدارة وإبــداء رأيهــا والتوصيــة 
يف شــأنها، لضــان نزاهتهــا وعدالتهــا وشــفافيتها.

إبــداء الــرأي الفنــي -بنــاء عــى طلــب مجلــس اإلدارة -فيــا إذا كان تقريــر املجلــس والقوائــم املاليــة للرشكــة 
ــز أو  ــم املرك ــتثمرين تقيي ــاهمني واملس ــح للمس ــي تتي ــات الت ــن املعلوم ــة وتتضم ــة ومفهوم ــة ومتوازن عادل

الوضــع املــايل للرشكــة وأدائهــا ومنــوذج عملهــا واســرتاتيجيتها.

ــة  ــة يف أي ــة والحســابات، والبحــث بدق ــر املالي ــا التقاري ــة تتضمنه ــر مألوف ــة أو غ ــة مســائل مهّم دراســة أي
مســائل يثرهــا املديــر املــايل للرشكــة أو مــن يتــوىل مهامــه أو مســؤول االلتــزام يف الرشكــة أو مراجع الحســابات.

التحقق من التقديرات املحاسبية يف املسائل الجوهرية الواردة يف التقارير املالية.

دراسة السياسات املحاسبية املتبعة يف الرشكة وإبداء الرأي والتوصية ملجلس اإلدارة يف شأنها.

ثانياً: املراجعة الداخلية:

دراســة ومراجعــة نظــم الرقابــة الداخليــة واملاليــة وإدارة املخاطــر يف الرشكــة، وإعــداد تقريــر مكتــوب يتضمــن 
ــا، وعــى  ــه مــن أعــال تدخــل يف نطــاق اختصاصه ــا أدت ــة هــذه النظــم وم ــا يف مــدى كفاي ــا ورأيه توصياته
ــاد  ــد انعق ــل موع ــس قب ــة الرئي ــز الرشك ــر يف مرك ــذا التقري ــن ه ــة م ــخاً كافي ــودع نس ــس اإلدارة أن ي مجل
ــى  ــه. ويت ــن املســاهمني بنســخة من ــن يرغــب م ــد كل م ــل؛ لتزوي ــام عــى األق ــة بعــرشة أي ــة العام الجمعي

ــة. ــاد الجمعي ــاء انعق ــر يف أثن التقري

دراسة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للماحظات الواردة فيها.

الرقابــة واإلرشاف عــى أداء وأنشــطة املراجــع الداخــي وإدارة املراجعــة الداخليــة يف الرشكــة إن وجــدت، للتحقــق 
مــن توافــر املــوارد الازمــة وفعاليتهــا يف أداء األعــال واملهــام املنوطــة بهــا. وإذا مل يكــن للرشكــة مراجــع داخــي 

فعــى اللجنــة تقديــم توصيتهــا للمجلــس بشــأن مــدى الحاجــة إىل تعيينــه.

التوصيــة ملجلــس اإلدارة بتعيــني مديــر وحــدة أو إدارة املراجعــة الداخليــة أو املراجــع الداخــي واقــرتاح مكافآتــه، 
أو اعتــاد تعيــني أحــد املكاتــب املحاســبية املهنيــة للقيــام بعمــل املراجعــة الداخليــة.

ثالثاً: مراجع الحسابات:

التوصيــة ملجلــس اإلدارة بتعيــني مراجعــي الحســابات وعزلهــم وتحديــد أتعابهــم وتقييــم أدائهــم، بعــد التحقق 

مــن اســتقالهم ومراجعــة نطــاق عملهــم ورشوط التعاقــد معهم.

التحقــق مــن اســتقال مراجــع الحســابات وموضعيتــه وعدالتــه، ومــدى فعاليــة أعــال املراجعــة، مــع األخــذ 
يف االعتبــار القواعــد واملعايــر ذات الصلــة.

مراجعــة خطــة مراجــع حســابات الرشكــة وأعالــه، والتحقــق مــن عــدم تقدميــه أعــاالً فنيــة أو إداريــة تخــرج 
عــن نطــاق أعــال املراجعــة، وإبــداء مرئياتهــا حيــال ذلــك.

اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الرشكة.

دراسة تقارير مراجع الحسابات وماحظاته عى القوائم املالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

رابعاً: ضان االلتزام:

مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الرشكة اإلجراءات الازمة بشأنها.

التحقق من التزام الرشكة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليات ذات العاقة.

مراجعــة العقــود والتعامــات املقــرتح أن تجريهــا الرشكــة مــع األطــراف ذوي العاقــة، وتقديــم مرئياتهــا حيــال 
ذلــك إىل مجلــس اإلدارة.

الرفــع إىل مجلــس اإلدارة مبــا تــراه مــن مســائل تــرى رضورة اتخــاذ إجــراء بشــأنها، وإبــداء توصياتهــا بالخطوات 
التــي يلــزم اتخاذها.

اساء أعضاء لجنة املراجعة وعدد اجتاعات اللجنة: 

االسم#
طبيعة 

العضوية

عدد االجتاعات )٣( اجتاعات

االجتاع األول

2017/0٤/0٣م

االجتاع الثاين

2017/0٥/09م

االجتاع الثالث

2017/07/٣1م

االجتاع الرابع

2017/10/19م

محمد بن عيل املسلم1
رئيس 
اللجنة 



عضو جر بن عبدالرحمن الجر2

عضو أسامة بن عبدالعزيز الزامل3
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لجنة املكافآت والرشيحات:

ــة الســوق  ــرشكات الصــادرة عــن هيئ ــادة الخمســون مــن الئحــة حوكمــة ال ــن امل ــرة )7( م اســتناداً إىل الفق
ــة واحــدة تســمي  ــي املكافــآت والرتشــيحات يف لجن ــه يجــوز للرشكــة دمــج لجنت ــي تنــص عــى أن ــة الت املالي
ــة املكافــآت  ــة واحــدة تســمى لجن ــني يف لجن ــم دمــج اللجنت ــة(، فقــد ت ــة الرتشــيحات واملكافــآت )اللجن لجن
ــخ 27 ديســمر 2017م ، وتســتويف  ــة عــرشة بتاري ــة الثاني ــة العادي ــة العام ــرار الجمعي ــاً لق والرتشــيحات وفق

ــكل منهــا. ــات الخاصــة ب ــع املتطلب ــة جمي اللجن

فيا يتعلق باملكافآت:

ــة  ــس واإلدارة التنفيذي ــة عــن املجل ــس اإلدارة واللجــان املنبثق ــآت أعضــاء مجل إعــداد سياســة واضحــة ملكاف
تعــزز مــن تحفيــز الجهــاز اإلداري واملحافظــة عــى الكــوادر املتميــزة، ورفعهــا إىل مجلــس اإلدارة للنظــر فيهــا 
ــاألداء،  ــط ب ــر ترتب ــاع معاي ــة اتب ــك السياس ــى يف تل ــى أن يراع ــة، ع ــة العام ــن الجمعي ــا م ــدا العتاده متهي

واإلفصــاح عنهــا، والتأكــد مــن تنفيذهــا. 

توضيــح العاقــة بــني املكافــآت املمنوحــة وسياســة املكافــآت املعمــول بهــا، وبيــان أي انحــراف جوهــري عــن 
هــذه السياســة. 

املراجعة الدورية لسياسة املكافآت، وتقييم مدى فعاليتها يف تحقيق أهدافها.

ــار التنفيذيــني بالرشكــة  التوصيــة ملجلــس اإلدارة مبكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان املنبثقــة منــه وكب
وفقــا للسياســة املعتمــدة. 

فيا يتعلق بالرشيحات:

اقرتاح سياسات ومعاير واضحة للعضوية يف مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية. 

ــر املعتمــدة، مــع  ــه وإعــادة ترشــيحهم وفقــاً للسياســات واملعاي ــة ملجلــس اإلدارة برتشــيح أعضــاء في التوصي
مراعــاة عــدم ترشــيح أي شــخص ســبقت إدانتــه بجرميــة مخلــة باألمانــة.

إعداد وصف للقدرات واملؤهات املطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية.

تحديد الوقت الذي يتعني عى العضو تخصيصه ألعال مجلس اإلدارة

املراجعــة الســنوية للمتطلبــات الازمــة مــن املهــارات أو الخــرات لعضويــة مجلــس اإلدارة ووظائــف اإلدارة 
التنفيذيــة، 

ــرات  ــات يف شــأن التغي ــم التوصي ــة وتقدي ــكل مجلــس اإلدارة واللجــان التابعــة واإلدارة التنفيذي مراجعــة هي
التــي ميكــن إجراؤهــا. 

التحقــق بشــكل ســنوي مــن اســتقالية األعضــاء املســتقلني، والتحقــق مــن عــدم وجــود أي تعــارض مصالــح إذا 
كان العضــو يشــغل عضويــة مجلــس إدارة رشكــة أخــرى. 

وضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذيني واألعضاء غر التنفيذيني واألعضاء املستقلني وكبار التنفيذيني.

وضع اإلجراءات الخاصة يف حال وجود مركز شاغر ضمن عضوية مجلس االدارة أو كبار التنفيذيني. 

ــة  ــع مصلح ــق م ــا يتف ــا مب ــول ملعالجته ــرتاح الحل ــس اإلدارة، واق ــوة يف مجل ــف والق ــب الضع ــد جوان تحدي
ــة.  الرشك

تتــويل اللجنــة دراســة املوضوعــات التــي تختــص بهــا أو التــي تحــال إليهــا مــن مجلــس اإلدارة وترفــع توصياتهــا 
إىل املجلــس التخــاذ القــرار بشــأنها. 

اساء أعضاء لجنة املكافآت والرشيحات وعدد اجتاعات اللجنة: 

طبيعة العضويةاالسم#

عدد االجتاعات )1( 

اجتاعات

االجتاع األول

2017/12/27م

رئيس اللجنةسعيد بن عمر بن قاسم العيسايئ1

عضوأحمد بن فهد الضويان2

عضوراشد بن سيف الغرير3

حيثما ينطبق، الوسائل التي اعتمد عليها مجلس اإلدارة في تقييم أدئه وأداء لجانه 
وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعالقتها بالشركة، إن وجدت.

ــبة  ــة مناس ــة آلي ــة بدراس ــتقوم الرشك ــادية وس ــادة اسرتش ــي م ــس اإلدارة وه ــم مجل ــائل لتقيي ــد وس ال يوج
ــتقباً. ــا مس لتطبيقه
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مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

املكافآت املتغرة املكافآت الثابتة

بدل 
املروفات

املجموع 
الكي

مكافأة 
نهاية 
الخدمة

املجموع

األسهم 
املمنوحة 

)يتم ادخال 
القيمة(

خطط 
تحفيزيه 
طويلة 
االجل

خطط 
تحفيزيه 
قصرة 
االجل

مكافئات 
دوريه

نسبة من 
األرباح

املجموع

مكافأة رئيس املجلس 
او العضو املنتدب او 
امني الر ان كان من 

األعضاء

بيان ما قبضه أعضاء املجلس 
بوصفهم عاملني او اداريني او 
ما قبضوه نظر اعال فنيه او 

اداريه او استشارات

مزايا 
عينيه

مجموع 
بدل 

حضور 
جلسات 
اللجان

بدل 
حضور 
جلسات 
املجلس

مبلغ معني

أوال: األعضاء املستقلني

1٥960 212,000 0 0 0 0 0 0 0 212,000 0 0 0 3000 9000 200,000 سعيد بن عمر بن قاسم العيسايئ 1

7٥00 212,000 0 0 0 0 0 0 0 212,000 0 0 0 3000 9000 200,000 أحمد بن فهد الضويان 2

6,000 0 0 0 0 0 0 0 6,000 0 0 0 0 6000 0 خالد بن صالح الفريح 3

26398 209,000 0 0 0 0 0 0 0 209,000 0 0 0 3000 6000 200,000 راشد بن سيف الغرير ٤

7٥00 209,000 0 0 0 0 0 0 0 209,000 0 0 0 0 9000 200,000 فهد بن حمد املحسن ٥

٥٤80 203,000 0 0 0 0 0 0 0 203,000 0 0 0 0 3000 200,000 عبد الله بن مرعي بن محفوظ 6

221,000 0 0 0 0 0 0 0 221,000 0 0 0 12000 9000 200,000 محمد بن عي املسلم 7

628٣8 1,272,000 0 0 0 0 0 0 0 1,272,000 0 0 0 21000 ٥1000 1,200,000 املجموع

ثانياَ: األعضاء غر التنفيذين          

209,000 0 0 0 0 0 0 0 209,000 0 0 0 0 9000 200,000 عبد العزيز بن عبد الله الزامل 1

221,000 0 0 0 0 0 0 0 221,000 0 0 0 12000 9000 200,000 جر بن عبد الرحمن الجر 2

218,000 0 0 0 0 0 0 0 218,000 0 0 0 9000 9000 200,000 أسامة بن عبد العزيز الزامل 3

0 6٤8,000 0 0 0 0 0 0 0 6٤8,000 0 0 0 21,000 27,000 600,000 املجموع

ثالثاَ: األعضاء التنفيذين

٤38٤6.21 209,000 0 0 0 0 0 0 0 209,000 0 0 0 0 9000 200,000 صالح بن محمد باحمدان 1

٤٣,8٤6 209,000 0 0 0 0 0 0 0 209,000 0 0 0 0 9,000 200,000 املجموع

المكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذين:
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مكافآت كبار التنفيذيني

املجموع الكيل 

مجموع 
مكافأة 

التنفيذيني 
عن 

املجلس ان 
وجدت

املكافآت املتغرة  املكافآت الثابتة

مكافأة نهاية 
الخدمة 

املجموع

األسهم 
املمنوحة 

)يتم 
ادخال 
القيمة(

خطط 
تحفيزية 
طويلة 
االجل  

خطط تحفيزية 
قصرة االجل  

أرباح  مكافآت دورية   املجموع مزايا عينية بدالت رواتب

20,698,810.8٥ 0 11,٤00,870.10 9,3٤1,786,96 0 0 0 0 1,1٤2,911.00 8,1٥٥,029.7٥ 380,000.00 1,932,986.7٥ ٥,8٤2,0٤3.00

الرئيس التنفيذي  1

نائب الرئيس التنفيذي للشئون املالية  2

نائب الرئيس التنفيذي للخدمات املشرتكة   3

نائب الرئيس التنفيذي للتصنيع   ٤

نائب رئيس التصنيع ٥

20,698,810.8٥ 0 11,٤00,870.10 9,٣٤1,786.96 0 0 0 0 1,1٤2,911.00 8,1٥٥,029.7٥ ٣80,000.00 1,9٣2,986.7٥ ٥,8٤2,0٤٣.00 املجموع 
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مكافآت أعضاء اللجان

املجموع
بدل حضور 

الجلسات 

املكافآت الثابتة

)عدا بدل حضور 

الجلسات(

أعضاء لجنة املراجعة:

12000 12000 0 محمد بن عي املسلم 1

9000 9000 0 أسامة بن عبد العزيز الزامل 2

12000 12000 0 جر بن عبد الرحمن الجر 3

33000 33000 0 املجموع

أعضاء لجنة املكافآت والرشيحات: 

3000 3000 0 سعيد بن عمر العيسايئ 1

3000 3000 0 راشد بن سيف الغرير 2

3000 3000 0 أحمد بن فهد الضويان 3

9000 9000 0 املجموع

أعضاء اللجنة التنفيذية: 

9000 9000 0 عبد العزيز بن عبد الله الزامل 1

9000 9000 0 سعيد بن عمر العيسايئ 2

9000 9000 0 صالح بن محمد باحمدان 3

27000 27000 0 املجموع

ال توجد أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على 
الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافيه أو تنظيمية أو قضائية.

 نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة
ــة  ــم املالي ــة القوائ ــك ملراجع ــام 2017م وذل ــال ع ــات خ ــة اجتاع ــة أربع ــة يف الرشك ــة املراجع ــدت لجن  عق
وإجــراءات الرقابــة الداخليــة بالرشكــة، كــا قامــت الرشكــة بتعيــني مراقــب حســابات داخــي »ايرنســت آنــد 
يونــغ« للقيــام مبهــام املدقــق الداخــي للرشكــة والــذي قــام مبراجعــة أربــع عمليــات خــال عــام 2017 م وهــي:

الكفاءة التشغيلية لعملية اإلنتاج.  •  

املشرتيات، التحصيل، وإدارة العماء   •  

املستحقات، املدفوعات، دورة عمليات املخزون.   •  

عمليات الرشاء، وادرة املوردين.  •  

إدارة املوارد البرشية.  •  

  هــذا وقــد قامــت اللجنــة أيضــا مبراجعــة واعتــاد القوائــم املاليــة املدققــة لعــام 2016م، ومراجعــة القوائم 
ــة التشــغيلية  ــات الرشك ــة بعملي ــع املخاطــر املتعلق ــم لجمي ــام 2017م، وقامــت بعمــل تقيي ــة لع الربعي
والتســويقية واملاليــة وقــد قامــت لجنــة املراجعــة بعــرض نشــاطها ونتائــج أعالهــا ملجلــس إدارة رشكــة 
الصحــراء للبرتوكياويــات ومل يكــن هنــاك أي ضعــف جوهــري يف أعــال الرشكــة بشــكل عــام وللــه الحمــد.

 يوجد لدى الشركة مراجع داخلي وهو )ايرنست آند يونغ( . 

 
 ال توجد توصيات للجنة المراجعة تتعارض مع قرارات مجلس اإلدارة. 
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بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خالل السنة المالية 
األخيرة وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين لهذه الجمعيات 

االسم#

سجل الحضور

اجتاع الجمعية غر 

العادية الرابعة

2017/0٤/18م

اجتاع الجمعية 

العادية الثانية عرش

2017/12/27م

معايل املهندس عبدالعزيز بن عبدالله الزامل1

جر بن عبدالرحمن الجر2

أحمد بن فهد الضويان3

سعيد بن عمر بن قاسم العيسايئ٤

راشد بن سيف الغرير٥

أسامة بن عبدالعزيز الزامل6

فهد بن حمد املحسن7

عبدالله بن مرعي بن محفوظ8

محمد بن عيل املسلم9

خالد بن صالح الفريح*10

صالح بن محمد باحمدان11

 وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة )بما في ذلك التغييرات الهيكلية 
للشركة، أو توسعة أعمالها، أو وقف عملياتها( والتوقعات المستقبلية 

ألعمال الشركة:
 إشــارة اىل االتفاقيــة املوحــدة لرضيبــة القيمــة املضافــة لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة قــرار 
رقــم )38( لعــام 2017م وحيــث ان اململكــة أقــرت النظــام والائحــة التنفيذيــة لرضيبــة القيمــة املضافــة بشــهر 
ــدت  ــد تعاق ــا يف 2018/01/01م فق ــيتم تطبقيه ــة س ــة املضاف ــة القيم ــث ان رضيب ــطس 2017م(، وحي )أغس
رشكــة الصحــراء مــع رشكــة )ديلويــت لاستشــارات املاليــة والقانونيــة( ورشكــة )أي يب ام الستشــارات التقنيــة 

واملعلوماتيــة( وذلــك لتطبيــق نظــام الرضيبــة يف الرشكــة وتعديــل اإلجــراءات عــى األنظمــة املاليــة.

وكذلك التعديل عى اللوائح بالرشكة لتتواكب مع لوائح نظام القيمة املضافة.

سياسة إدارة المخاطر:

أنواع املخاطر: 

أ. مخاطر اسراتيجية: 

ــات  املخاطــر املرتبطــة مبهمــة الرشكــة وخطتهــا املســتقبلية، والناتجــة عــن عــدم القــدرة عــى تحقيــق الغاي
املرجــوة، عــى ســبيل املثــال اتخــاذ قــرارات اســرتاتيجية خاطئــة والتطبيــق الســيئ لهــذه القــرارات أو عــدم 

ــة للتغــرات املتعلقــة بالرشكــة. االســتجابة الفعال

ب. مخاطر االلتزام/القانونية: 

املخاطر املرتبطة بااللتزام مبتطلبات الجهات التنظيمية، العاقات التعاقدية، االستقالية واألحكام.

ج. مخاطر السمعة: 

املخاطر املرتبطة بسمعة الرشكة واملؤثرات التي قد تؤثر سلباً عى سمعة الرشكة.

* تم تعيني العضو خالد بن صالح الفريح ممثاً للهيئة العامة لألوقاف بتاريخ 30 مايو 2017م.
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د. مخاطر تشغيلية: 

املخاطــر املرتبطــة بــإدارة التشــغيل واملشــاريع، االحتيــال، اســتمرارية العمــل، السياســات واالجــراءات، اتخــاذ 
إجــراءات يوميــة غــر مامئــة وعــدم الفصــل بــني املهــام والنظــم غــر املتوافقــة وإعــداد تقاريــر إداريــة غــر 

دقيقة/غــر مناســبة، مــا يعيــق الرشكــة مــن تحقيــق الفعاليــة والكفــاءة القصــوى مــن أنشــتطها.

ه. مخاطر مالية: 

املخاطــر املرتبطــة بــدورة إعــداد التقاريــر املاليــة وحداثــة ودقــة البيانــات املاليــة والرقابــة املاليــة واملوازنــة 
التقديريــة والتــي قــد يكــون لهــا أثــر مــايل ســلبي عــى الرشكــة.

مخاطر تقنية املعلومات:  و. 

ــاط  ــل احتي ــول، عم ــات الدخ ــة، صاحي ــق األنظم ــدة، تطبي ــة الجدي ــر األنظم ــة بتطوي ــر املرتبط   املخاط
لألنظمــة، إجــراءات التعــايف مــن الكــوارث، إدارة التغيــر، وأمــن املعلومــات.

منهجية إدارة املخاطر: 

يتم تقسم إدارة املخاطر إىل عدة مراحل ميكن توضيحها من خال الشكل التايل:  

أ. تحديد املخاطر:   

لتحديد املخاطر يلزم ما يي:  

•  يجــب أن يشــارك يف تحديــد املخاطــر أشــخاص لديهــم املعرفــة الصحيحــة. فتحديــد املخاطــر يتطلــب   
ــة لألهــداف  ــايف والســيايس باإلضاف ــوين واالجتاعــي والثق ــا القان ــا ومناخه ــة وعمائه ــة بالرشك معرف

االســرتاتيجية والتشــغيلية.

•  تحديــد املخاطــر نشــاط مســتمر لكونــه ال ينتهــي مبجــرد تعريــف املخاطــر إلدارة معينــة، قــد يظهــر   
يف أي وقــت مــن األوقــات.

•  لتحديد املخاطر يجب إرشاك اإلدارة املعنية وذلك إلشعارهم باملسئولية حول إدارة املخاطر  

ب. تحليل املخاطر: 

ــي  ــل املخاطــر الت ــادة تحلي ــدة أو إع ــل املخاطــر الجدي ــة تحلي ــل املخاطــر كيفي ــة تحلي   تســتعرض مرحل
تــم تحديدهــا مســبقاً لرصــد أي تغيــرات قــد تحــدث بالبيئــة املحيطــة؛ تتضمــن عمليــة تحليــل املخاطــر 

ــه. ــة وقوع ــة – احتالي ــى الرشك ــل ع ــث رضره املحتم ــن حي ــم كل خطــر م ــيني: تقيي شــقني أساس

طريقة تقييم املخاطر  

ــة أنشــطة  ــر املتوقــع، اإلطــار الزمنــي، حال ــة الوقــوع، األث ــم وفقــاً ألربعــة عوامــل رئيســية: “ احتالي   تت
االســتجابة للمخاطــر يتــم تخصيــص نســبة معينــة لــكل عامــل مــن العوامــل بحيــث تحصــل كل مخاطــرة 

عــى نتيجــة مــن 100 %.

 ملخص األصول والخصوم ونتائج االعمال للسنوات الخمس الماضية كما يلي:

مقارنة نتائج األعال ومقارنة األصول والخصوم  

201٣م 201٤م 201٥م 2016م* 2017م البيان 

٥70,77٥ 38٥,378 ٤3,181 * ٤09,٤02 ٤٤٤,٥26 صايف الربح 

201٣م 201٤م 201٥م 2016م 2017م البيان 

2,07٥,110 2,179,1٤0 1,937,667 2,682,6٤7 1,3٤8,227 األصول املتداولة

6,٥78,608 6,310,9٥٥ 6,٥٥3,382 6,٤0٤,277 ٤,٥1٥,13٤ األصول غر املتداولة

8,6٥3,718 8,٤90.09٥ 8,٤91,0٤9 9,086,92٤ ٥,863,370 إجايل األصول

629,739 ٥82,728 370,037 68٤,176 110,328 الخصوم املتداولة

1,760,386 1,٥٥6,81٤ 2,0٤7,002 2,1٤2,979 39٤,277 الخصوم غر املتداولة

2,390,12٥ 2,1٤٥,٥٤2 2,٤17,081 2,827,1٥٥ ٥0٤,60٥ اجايل الخصوم

* النتائج حسب املعاير املحاسبة السعودية املطبقة يف عام 2016م والتي أعلنت عى تداول.



الصحراء للبتروكيماويات٤2

التحليل الجغرايف إلجايل إيرادات الرشكة 

ــة  ــر الدولي ــق املعاي ــت بتطبي ــة قام ــبب أن الرشك ــك بس ــرادات وذل ــات أي إي ــراء للبرتوكياوي ــة الصح ــك رشك  ال متتل

للتقريــر املــايل ابتــداء مــن 1 ينايــر 2017م وبنــاء عــى ذلــك نتــج عــن تطبيــق املعيــار )IFRS 10( عــدم توحيــد القوائــم 

املاليــة لرشكــة الصحــراء ولذلــك تــم تعديــل ارقــام املقارنــة يف 2016 لتائــم هــذا التغيــر وبالتــايل عــدم وجــود مبيعــات 

أو اجــايل ربــح عــى مســتوى الرشكــة، علــاً بــان هــذا التغيــر ال يغــر صــايف اربــاح الرشكــة وامنــا هــو تغيــر يف طريقــة 

عــرض القوائــم املاليــة.

تحليل الجغرايف إلجايل إيرادات الرشكات التابعة

التحليل الجغرايف إلجايل إيرادات رشكة الواحة
السنة

املجموع اسيا الهند منطقة الخليج داخيل اجايل اإليرادات

1,791,7٥7,379 ٥87,272,273 0 761,٥71,960 ٤٤2,913,1٤6 1,791,7٥7,379 2017م

التحليل الجغرايف إلجايل إيرادات رشكة سابكو
السنة

املجموع اسيا الهند منطقة الخليج داخيل اجايل اإليرادات

636,270,٥26 1٤,039,٥9٥ 73,183,٤33 97,239,690 ٤٥1,807,809 636,270,٥26 2017م

الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج 
السنة السابقة. 

ال يوجــد عمليــات تشــغيلية، علــاً بــأن هــذا التغيــر ال يؤثــر عــى نتائــج الرشكــة املاليــة وال عــى صــايف الربــح 
بعــد تطبيــق املعايــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة يف عــام 2017م.

تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة



٤3 التقرير السنوي 201٧م



الصحراء للبتروكيماويات٤٤

 جدول بالشكل القانوني للشركات التابعة ورأس مالها ونسبة الملكية فيها ونشاطها الرئيسي، والمركز الرئيسي لعملياتها، ومحل التأسيس خالل العام 2٠١7 مـ:

رأس مالهااسم الرشكة التابعة
نسبة ملكية الرشكة فيها

مبارشة وغر مبارشة
نشاطها الرئييس

الدولة املحل 

الرئيس لعملياتها

الدولة محل 

التأسيس

الجبيل الصناعيةالجبيل الصناعيةإنتاج مادة الروبلني والبويل بروبلني 7٥%1,660رشكة الواحة للبرتوكياويات  

32.٥٥%2,830رشكة التصنيع والصحراء لألوليفينات
إنشاء وإدارة وتشغيل ومتلك واالستثار يف املشاريع الصناعية وخاصة والصناعات البرتوكياوية والكيميائية وتسويق منتجاتها والقيام 

بكافة االعال املتعلقة بها.
الرياضالجبيل الصناعية

الجبيل الصناعيةالجبيل الصناعيةانتاج مادة اإليثلني والروبلني والبويل ايثيلني عايل ومنخفض الكثافة.2٤.٤1%2,737.٥الرشكة السعودية لإليثلني والبويل إيثلني

الرشكة السعودية لحامض األكريليك 
املحدودة 

الرياضالجبيل الصناعيةانشاء وادارة وتشغيل ومتلك مشاريع انتاج حامض االكريليك ومشتقاته واملشاريع الصناعية البرتوكياوية والكيميائية.1,777%٤3.16

الرشكة السعودية ملونومرات األكريليك 
املحدودة

1,08٤.٥%32.37

إنتاج مشتقات حمض األكريليك:

حمض األكريليك.. 1

البيوتايل أكرليك.. 2

ثنايئ اإليثايل هيكسل أكريليت.. 3

حمض الجليشيل أكريليك . ٤

الجبيل الصناعيةالجبيل الصناعية

الجبيل الصناعيةالجبيل الصناعيةامتاك وإدارة وتشغيل مصنع البوليمرات فائقة االمتصاص ضمن مجمع مرشوع االكريات املتكامل32.37%٤16.٤رشكة البوليمرات األكريليكية السعودية 

الجبيل الصناعيةالجبيل الصناعيةتصميم وإنشاء وامتاك وتشغيل مصنع متكامل إلنتاج الكلورين والصودا الكاوية املركزة باإلضافة إىل ثنايئ كلوريد األيثيلني.٥0%900رشكة الصحراء ومعادن للبرتوكياويات 

الجبيل الصناعيةالجبيل الصناعيةإنتاج البيوتانول العادي وااليزو بيوتانول1٤.38%٤86الرشكة السعودية للبيوتانول

الجبيل الصناعيةالجبيل الصناعيةتسويق وبيع املنتجات البرتوكياوية بالجملة100%0.٥رشكة الصحراء للتسويق 



٤٥ التقرير السنوي 201٧م

ال يوجد أي أسهم أو أدوات دين صادرة من الشركات التابعة

سياسة توزيع األرباح: 
وفقــا للــادة ٤6 مــن النظــام األســايس للرشكــة تــوزع أربــاح الرشكــة الصافيــة الســنوية بعــد خصــم جميــع 

ــف األخــرى عــى الوجــه اآليت:  ــة والتكالي ــات العمومي املروف

يجنــب 10% مــن صــايف األربــاح لتكويــن االحتياطــي النظامــي للرشكــة ويجــوز أن تقــرر الجمعيــة العامــة • 
العاديــة وقــف هــذا التجنيــب متــى بلــغ االحتياطــي املذكــور 30% مــن رأس املــال املدفــوع.

للجمعيــة العامــة العاديــة بنــاء عــى اقــرتاح مجلــس اإلدارة أن تجنــب نســبة معينــة مــن صــايف األربــاح • 
لتكويــن احتياطــي اتفاقــي يخصــص لغــرض أو ألغــراض معينــة.

ــق مصلحــة •  ــذي يحق ــدر ال ــك بالق ــات أخــرى، وذل ــن احتياطي ــرر تكوي ــة أن تق ــة العادي ــة العام للجمعي
ــك أن  ــورة كذل ــة املذك ــكان عــى املســاهمني. وللجمعي ــدر اإلم ــة ق ــاح ثابت ــع أرب ــل توزي ــة أو يكف الرشك
تقتطــع مبالــغ مــن صــايف األربــاح إلنشــاء مؤسســات اجتاعيــة لعامــي الرشكــة أو ملعاونــة مــا يكــون قامئــاً 

مــن هــذه املؤسســات.

 يوزع من الباقي بعد ذلك عى املساهمني نسبة ال تقل عن ٥% من رأسال الرشكة املدفوع.• 

 مــع مراعــاة األحــكام املقــررة يف املــادة العــرشون مــن هــذا النظــام، واملــادة السادســة والســبعني مــن نظام • 
الــرشكات يخصــص بعــد مــا تقــدم نســبة ال تزيــد عــن 10% مــن الباقــي ملكافــأة مجلــس اإلدارة، بــرشط 
أال يتجــاوز مجمــوع مــا يحصــل عليــه عضــو مجلــس اإلدارة مــن مكافــآت ومزايــا ماليــة أو عينيــة مبلــغ 
خمســائة ألــف ريــال ســنوياً وفــق الضوابــط التــي تضعهــا الجهــة املختصــة عــى أن يكــون اســتحقاق 

هــذه املكافــأة متناســباً مــع عــدد الجلســات التــي يحرضهــا العضــو.

يجوز للرشكة توزيع أرباح مرحلية عى مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي.

وقــد أوىص مجلــس اإلدارة بتاريــخ 2017/12/27م بتوزيــع أربــاح نقديــة عــى املســاهمني عــن العــام 2017م 
خــال اجتاعــه الــذي عقــد مســاء يــوم األربعــاء 27 ديســمر 2017م يف مدينــة الريــاض اىل الجمعيــة العامــة 
العاديــة للرشكــة باملوافقــة عــى رصف مبلــغ ٤38,79٥,000 ريــال ســعودي أرباحــاً نقديــة للمســاهمني عــن 
ــع  ــة توزي ــة. وســتكون أحقي ــال الرشك ــن راس م ــل 10% م ــا ميث ــال واحــد للســهم مب ــع ري ــام 2017م بواق الع
ــع  ــة واملتوق ــة العام ــاد الجمعي ــوم انعق ــداول ي ــة ت ــداول بنهاي ــجات ت ــن يف س ــاهمني املقيدي ــاح للمس األرب

انعقادهــا مبشــيئة اللــه يف الربــع الثــاين لعــام 2018م.

علاً بإن الرشكة قامت بتوزيع األرباح عى السادة مساهمي الرشكة كا يف الجدول التايل:

نسب األرباح التي تم توزيعها خالل السنة
نسب األرباح املقرح 

توزيعها يف نهاية السنة
إجايل األرباح

2017/٤/18م

329,096,2٥0 ريال سعودي7.٥%7.٥%النسبة 

329,096,2٥0 ريال سعودي7.٥%7.٥%اإلجايل 

علا بإن الرشكة قامت بتوزيع األرباح عى السنوات املاضية حسب الجدول التايل:

الربح املوزع للسهمطريقة التوزيعتاريخ التوزيعتاريخ االستحقاق

0.7٥تحويل للحساب30/٤/182017/٤/2017

0.٥0تحويل للحساب 2016/6/1٥ 2016/6/0٥

0.8٥تحويل للحساب 02/201٥/٤ 3/29/201٥

0.8٥تحويل للحساب07/3/19201٤/٤/201٤

0.٥0تحويل للحساب13/٤/2013/3/302013

كا نود اإلشارة اىل ان الرشكة قامت بتوزيع أسهم منحه عام 2007م وذلك بسهم لكل أربع أسهم.



الصحراء للبتروكيماويات٤6

 وصف أي مصلحة تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم 
وأوالدهم القصر في أسهم الشركة لعام 2٠١7م. 

االسم

اسم من 

تعود له 

املصلحة

عدد 

األسهم 

بداية العام

عدد 

األسهم 

نهاية العام

صايف 

التغير

نسبة 

التغير

1,6٥1,٥001,6٥1,٥0000-معايل املهندس عبدالعزيز بن عبدالله الزامل

0000-جر بن عبدالرحمن الجر

%1000300,00029900029900-أحمد بن فهد الضويان

7,63٤76٥7,63٤76٥00-سعيد بن عمر بن قاسم العيسايئ

0000-راشد بن سيف الغرير

2,0002,00000-أسامة بن عبد العزيز الزامل

0000-فهد بن حمد املحسن

2,0002,00000-عبدالله بن مرعي بن محفوظ

110001100000-محمد بن عيل املسلم

0000-خالد بن صالح الفريح*

6٤,0006٤,00000-صالح بن محمد باحمدان

0000-رشدي بن خالد الدليجان

0000-عمر بن سامل باحبيل

0000-سعيد بن أحمد بايونس

0000-سعد بن عبد الله آل عليان

 ال يوجد اي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس 
إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو 

أي من شركاتها التابعة.

مديونية الشركة والشركات التابعة: 

رشكة الصحراء للبروكياويات:

املبلغ املتبقي من 

القرض

املبالغ املدفوعة 

سداداً للقرض خالل 

السنة

مدة القرض مبلغ أصل القرض اسم الجهة املانحة للقرض

330,٥٥٥,٥٥٥ ريال 1٤٤,٤٤٤,٤٤٥ ريال 10 سنوات
 ٥00 

مليون ريال
البنك السعودي الريطاين

قرض دوار - سنة واحدة
 300 

مليون ريال
بنك الرياض

قرض دوار - سنة واحدة
 300 

مليون ريال
البنك السعودي لاستثار

* تم تعيني العضو خالد بن صالح الفريح ممثاً للهيئة العامة لألوقاف بتاريخ 30 مايو 2017م.
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رشكة الواحة للبروكياويات: 

املبلغ املتبقي من 

القرض

املبالغ املدفوعة 

سداداً للقرض خالل 

السنة

مدة القرض مبلغ أصل القرض اسم الجهة املانحة للقرض

 1,610,٤80,000
ريال سعودي

  117,8٤0,000
ريال سعودي

10 سنوات  1,96٤,000,000
ريال سعودي

بنوك تجارية )ماحظة 1(

قرض دوار  66,6٥8,37٥.81
دوالر أمريي

سنة واحدة       70,000,000
دوالر أمريي

برنامج دعم الصادرات 
السعودي

قرض دوار - سنة واحدة 37٥,000,000

ريال سعودي

البنك السعودي الريطاين

ماحظة1: البنوك هي: البنك السعودي الفرني، البنك السعودي الريطاين.

رشكة الصحراء ومعادن للبروكياويات: 

املبلغ املتبقي من 

القرض

املبالغ املدفوعة 

سداداً للقرض خالل 

السنة

مدة القرض مبلغ أصل القرض اسم الجهة املانحة للقرض

 60٥,808,٤19

ريال سعودي

 31,067,098

ريال سعودي

13 سنة 7٥8,610,123

ريال سعودي

بنوك تجارية )ماحظة 1(

799,000,000

ريال سعودي

 ٤3,000,000

ريال سعودي

11 سنة 900,000,000

ريال سعودي

صندوق التنمية الصناعي 
السعودي

 ٥28,000,000

ريال سعودي

 26,٤00,000

ريال سعودي

13 سنة 660,000,000

ريال سعودي

صندوق االستثارات العامة

قرض دوار - سنة واحدة  112,٥00,000

ريال سعودي

بنك الرياض

ماحظة1: البنوك هي: بنك الرياض، البنك السعودي الفرني، البنك السعودي الريطاين.

الرشكة السعودية للبيوتانول: 

املبلغ املتبقي من 
القرض

املبالغ املدفوعة 
سداداً للقرض خال 

السنة
مدة القرض مبلغ أصل القرض اسم الجهة املانحة للقرض

80٥,000,000 60,000,000 8 سنوات 86٥,000,000 صندوق التنمية الصناعي
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الرشكة السعودية لإليثلني والبويل إثيلني:

املبلغ املتبقي من 

القرض

املبالغ املدفوعة 

سداداً للقرض خالل 

السنة

مدة القرض مبلغ أصل القرض اسم الجهة املانحة للقرض

2,138,002,٥00 ٥33,299,٥00 9 سنوات 2,671,302,000 بنوك تجارية )ماحظة1(

ماحظــة 1: البنــوك هــي: أبيكــورب، البنــك الســعودي الفرنــي البنــك األهــي، بنــك الريــاض، بنــك االســتثار، 
البنــك الســعودي الريطــاين البنــك الوطنــي العــريب ســامبا

الرشكة السعودية لحامض األكريليك املحدودة:

املبلغ املتبقي من 

القرض

املبالغ املدفوعة 

سداداً للقرض خالل 

السنة

مدة القرض مبلغ أصل القرض اسم الجهة املانحة للقرض

1,6٥٥,000,000 90,000,000 7 سنوات 1,7٤٥,000,000 صندوق التنمية الصناعي

3,3٤9,900,886 20٥,6٥3,130 13 سنه 3,٥٥٥,٥٥٤,016 بنوك تجارية )ماحظة1(

ماحظــة 1: البنــوك هــي: البنــك الســعودي الريطــاين، البنــك األهــي، بنــك الريــاض، البنــك الفرنــي، ســامبا، 
البنــك الهولنــدي، االمنــاء، بنــك الجزيــرة 

12,921,778,٤٥0.70

ريال سعودي

املديونية اإلجالية للرشكة ورشكاتها التابعة

)املبالغ املتبقية من اجايل القروض(

 لم تصدر أو تمنح الشركة أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة 
للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة. 

 لم تصدر أو تمنح الشركة أي أدوات دين قابلة للتحويل، وأي أوراق مالية 
تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة، خالل السنة المالية

 لم تقم الشركة وشركاتها التابعة بأي استرداد أو شراء ألي أدوات دين قابلة 
لالسترداد.

أن القوائم المالية الموحدة المرفقة أعدت وفقًا للمعاير المحاسبية الصادرة 
عن الهيئة السعودية للمحاسبين.

ال توجد معلومات بأي عقد تكون الشركة فيه وتوجد أو كانت توجد فيه 
مصلحة جوهرية ألحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو للرئيس التنفيذي أو 

للمدير المالي أوالي شخص ذو عالقة بأي منهم.

لم يقم أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذين في الشركة بأي تنازل 
عن أي راتب أو تعويض.

لم يقم أي من مساهمي الشركة بالتنازل عن أي حقوق في األرباح.

لم يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي تحفظات على القوائم المالية السنوية.

لم يوصي مجلس اإلدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين 
من اجلها.
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عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي عقدت خالل السنة المالية 2٠١7م، وسجل 
حضور كل اجتماع موضحاَ فيه الحاضرين

اسم العضو 
االجتاع األول

2017/0٤/18م

االجتاع الثاين

2017/09/26م

االجتاع الثالث

2017/12/27م
اإلجايل

3معايل املهندس عبدالعزيز بن عبدالله الزامل

3جر بن عبدالرحمن الجر

3أحمد بن فهد الضويان

3سعيد بن عمر بن قاسم العيسايئ

3راشد بن سيف الغرير

3أسامة بن عبد العزيز الزامل

3فهد بن حمد املحسن

1عبدالله بن مرعي بن محفوظ

3محمد بن عيل املسلم

3خالد بن صالح الفريح*

3صالح بن محمد باحمدان

2017/12/27متاريخ آخر اجتاع للجمعية العامة 

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها: 

أسباب الطلبتاريخ الطلبعدد طلبات الرشكة لسجل املساهمني

تحضر إلجراءات الجمعية2017/٤/09م1

للجمعية العامة2017/٤/18م2

إجراءات الرشكات2017/10/23م3

تحضر إلجراءات الجمعية2017/12/12م٤

للجمعية العامة2017/12/27م٥

نهاية السنة2017/12/31م6

* تم تعيني العضو خالد بن صالح الفريح ممثاً للهيئة العامة لألوقاف بتاريخ 30 مايو 2017م.
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وصف ألي صفقة بين الشركة وطرف ذي عالقة

معامالت األطراف ذات العالقة واألرصدة

تتكون األطراف ذات العاقة من املساهمني ورشكاتهم التابعة واملنتسبة ومجلس إدارة املجموعة. 

املعامات الهامة مع األطراف ذات العاقة هي كا يي:

أ(  لــدى املجموعــة اتفاقيــة مســتوى الخدمــة مــع الواحــة وســامابكو ملخصــص املحاســبة، الخزينــة، الصيانــة، 
ــة  ــات العام ــة والخدم ــات ذات الصل ــرتيات والخدم ــات املش ــات، خدم ــة املعلوم ــة، تقني ــوارد البرشي امل

االخــرى.

ــك املحــدودة  ــة االجــل إىل الرشكــة الســعودية لحامــض اإلكريلي ب(  قدمــت املجموعــة دفعــة مقدمــة طويل
ــة. ــوك تجاري ــا مــن بن ــة االجــل حصلــت عليه ــة طويل ــة، وهــي تابعــة لقــروض معين ــي تحمــل عمول والت

ج(  قدمــت املجموعــة دفعــة مقدمــة طويلــة االجــل بــدون فوائــد إىل ســامابكو، وهــي تابعــة لقــروض معينــة 
طويلــة االجــل حصلــت عليهــا مــن بنــوك تجاريــة.

د(  حملــت املجموعــة فوائــد عــى الرشكــة الســعودية لحامــض اإلكريليــك املحــدودة فيــا يتعلــق بالقــرض 
ــور يف )ب(. ــوي املذك الثان

هـ(  لــدى املجموعــة اتفاقيــة مســتوى الخدمــة مــع الواحــة وســامابكو إلدارة مــرشوع برنامــج متليــك الســكن 
للموظفــني.

ــك الســكن ملوظفــي املجموعــة  ــل برنامــج متلي ــك تجــاري لتموي و(  حصلــت املجموعــة عــى قــرض مــن بن
ومشــاريعها املشــرتكة – الواحــة وســامابكو. تقــوم املجموعــة بتوزيــع تكلفــة متويــل إىل الواحــة وســامابكو 

مبوجــب اتفاقيــة مســتوى الخدمــة.

ــة يف  ــة ألطــراف ذات عاقــة. للســنة املنتهي ــة أو ذمــم دائن ــات ألي ذمــم مدين ــة ضان ــم أي ــم تقدي   مل يت
31 ديســمر 2017م، مل تســجل املجموعــة أي انخفــاض يف الذمــم املدينــة تتعلــق باملبالــغ املســتحقة مــن 
أطــراف ذات عاقــة. يتــم إجــراء هــذا التقييــم يف كل ســنة ماليــة عــن طريــق فحــص املركــز املــايل للطــرف 

ذو العاقــة والســوق التــي يعمــل فيهــا الطــرف ذو العاقــة.

1( خــال الســنة املنتهيــة يف 31 ديســمر 2017م، قامــت املجموعــة باملعامــات الهامــة التاليــة مــع أطرافهــا 
ذات العاقــة التاليــة: 

طبيعة املعاملةالعالقةطرف ذو عالقة   

للسنة 

املنتهية يف

٣1 ديسمر 

2017

للسنة 

املنتهية يف

٣1 ديسمر 

2016

121.197121.082تكلفة خدمات مشرتكة محملة للواحة

760308تكلفة ومروفات محملة بواسطة الواحةمرشوع مشرتكرشكة الواحة للبرتوكياويات

1٥6.٥0٥176.٥73توزيعات أرباح مستلمة

تحويل موجودات برنامج متليك السكن 
-1٥.068إىل الواحة

توزيع تكلفة متويل لرنامج متليك السكن 
-٤.612إىل الواحة

86.76٤8٥.11٥تكلفة خدمات مشرتكة محملة لسامابكومرشوع مشرتكرشكة الصحراء ومعادن للبرتوكياويات

-27.7٥0زيادة قرض

1.6991.2٥9إيرادات فوائد

تحويل موجودات برنامج متليك السكن 
-12.٤17إىل سامابكو

توزيع تكلفة متويل لرنامج متليك السكن 
-3.801إىل سامابكو

333.639390.600توزيعات أرباح مستلمةرشكة زميلةرشكة تصنيع والصحراء لألوليفانات

2.8٤02.930إيرادات فوائدرشكة زميلةرشكة الواحة للبرتوكياويات

أتعاب ومروفات أعضاءموظفي اإلدارةأعضاء مجلس اإلدارة

2.٥3٤2.637مجلس اإلدارةالرئيسيني
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2( ميكــن تفصيــل مكافــأة موظفــي اإلدارة الرئيســيني للســنة املنتهيــة يف ٣1 ديســمر كــا 
: ييل

للسنة املنتهية يف

٣1 ديسمر 2017

للسنة املنتهية يف 

٣1 ديسمر 2016

9.3687.880مكافآت موظفني قصرة االجل

2.2301.63٤مكافآت طويلة االجل

11.٥989.٥1٤

٣( نتــج عــن املعامــالت املذكــورة أعــاله االرصــدة التاليــة مــع األطــراف ذات العالقــة كــا 
يف ٣1 ديســمر:

أ( مدفوعات مقدماً وموجودات متداولة أخرى

1 يناير ٣12016 ديسمر ٣12016 ديسمر 2017

--7.786رشكة الواحة للبرتوكياويات

9.٥2٤11.٥٤016.638رشكة الصحراء ومعادن للبرتوكياويات

1٤.1٥2113128.382الرشكة السعودية لحامض األكريليك

31.٤6222.8٥22٥.020

ب( دفعات مقدمة من أطراف ذات عالقة

1 يناير 312016 ديسمر 312016 ديسمر 2017

27.13026.٥07-رشكة الواحة للبرتوكياويات

11.6٤0٤.٤٤8-رشكة الصحراء ومعادن للبرتوكياويات

-38.77030.9٥٥
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بيان األسباب وصف موجز لها

2017م

املستحق حتى نهاية البيان 

الفرة املالية السنوية 

ومل يسدد

املسدد 

33 مليون مخصص 
الزكاة لعام 2017 مل 

يسدد

زكاة عام 2016 تم 
سدادها يف عام 2017

33,616,٥8٤.9٥ 32,8٥2,608.63 الزكاة

- - - - الرضيبة

فروقات بني اشرتاكات 
الشهور وما تم سداده 

اشرتاكات الرشكة 
واملوظفني لعام 2017

82,9٥6.31 29,70٤,999 املؤسسة العامة 
للتأمينات االجتاعية

تم سداد كامل املبلغ سداد اقامات وتأشرات 
خروج وعودة للموظفني 

االجانب

0 12٤,9٥٥ تكاليف تأشرات 
وجوازات

- - - - رسوم مكتب العمل

 بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشأت لمصلحة موظفي الشركة. 
انطاقــاً مــن حــرص الرشكــة عــى تحفيــز وجــذب والحفــاظ عــى أهــم مدخــرات الرشكــة أال وهــو موظفيهــا 
وكإحــدى اســرتاتيجيات برنامــج مكافــأة املوظفــني طويلــة املــدى، فقــد تــم توزيــع وحــدات ســكنية ملوظفــي 
ــتقرار  ــني االس ــدف إىل تأم ــذي يه ــعوديني وال ــن الس ــة م ــرشكات التابع ــات وال ــراء للبرتوكياوي ــة الصح رشك

والراحــة ملوظفيهــا مــن خــال توفــر الســكن املناســب.

وقــد تــم اعتــاد برنامــج متليــك الوحــدات الســكنية مــن قبــل الرشكــة والــذي يهــدف إىل توفــر 279 
وحــده ســكنية تُــوزع حســب نظــام االســتحقاق عــى موظفــي الرشكــة وتبلــغ التكلفــة اإلجاليــة للمــرشوع 

٤٤8,8٥7,092 ريــال ســعودي. 

ــة  ــة امللكي ــدى الهيئ ــاء والجــودة ل ــر البن ــا ألعــى معاي ــل ســكنية وفق ــر فل ــة عــى توف لقــد حرصــت الرشك
بالجبيــل وبأســعار تنافســية بحــي املطرفيــة مبدينــة الجبيــل الصناعيــة والتــي تعتــر مــن املناطــق الجديــدة 
القريبــة مــن مركــز املدينــة الجديــد والتــي توفــر جميــع االحتياجــات ووســائل الراحــة املطلوبــة لتحقيــق حيــاة 

مثاليــة للســاكنني.

ــث  ــة حي ــع الوحــدات الســكنية ملوظفــي الرشك ــن تســليم جمي ــاء م ــم االنته ــد ت ــه فق ــه وتوفيق وبحمــد الل
تــم اتاحــة الرنامــج ملــا يشــكل 80% مــن إجــايل املوظفــني املســتحقني للتملــك و72% مــن إجــايل املوظفــني 

الســعوديني.

إقرارات الشركة:

يقر مجلس إدارة الرشكة باآليت:

تم إعداد سجات الحسابات بالشكل الصحيح.• 
ال يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الرشكة عى مواصلة نشاطها.• 
أن نظام الرقابة الداخلية أعد عى أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية.• 

تقر الرشكة باآليت:

متتلــك رشكــة الصحــراء للبرتوكياويــات مــا نســبته 7٥% مــن رأس مــال رشكــة الواحــة للبرتوكياويــات ومتتلــك 
النســبة املتبقيــة 2٥% الرشيــك األجنبــي رشكــة ليونــدل بازيــل التــي تقــوم بتســويق منتجــات رشكــة الواحــة 
للبرتوكياويــات حســب مــا اتفــق عليــه ســابقاً خــال اتفاقيــة الرشاكــة والتســويق. كــا متتلــك رشكــة الصحــراء 
ــي  ــات )TSOC( والت ــع والصحــراء لألوليفين ــة التصني ــال رشك ــا نســيته 32.٥٥% مــن رأس م ــات م للبرتوكياوي
بدورهــا متتلــك مــا نســبته 7٥% مــن رأس مــال الرشكــة الســعودية لإليثلــني والبــويل إيثلــني )SEPC( ومتتلــك 
ــات يف الرشكــة  ــإن نســبة رشكــة الصحــراء للبرتوكياوي ــه ف ــل، وعلي ــدل بازي ــة 2٥% رشكــة ليون النســبة املتبقي
الســعودية لإليثلــني والبــويل إيثلــني تبلــغ 2٤.٤1%، وتقــوم هــذه الرشكــة بإمــداد رشكــة الواحــة للبرتوكياويــات 
بحــوايل 2٥ ألــف طــن ســنوياً مــن مــادة اإليثلــني كــادة لقيــم وكذلــك يتــم تبــادل مــادة الروبلــني حســب 
ــات والرشكــة الســعودية لإليثلــني والبــويل إيثلــني عــر خــط أنابيــب  الحاجــة بــن رشكــة الواحــة للبرتوكياوي
حديــدي يصــل بــن الرشكتــني. كــا قامــت رشكــة الصحــراء للبرتوكياويــات بإعطــاء قــرض رشيــك لكل مــن رشكة 
ــات والرشكــة الســعودية لحامــض االكريليــك  ــات ورشكــة الصحــراء ومعــادن للبرتوكياوي الواحــة للبرتوكياوي
وذلــك حســب العقــود املرمــة بــن األطــراف ذي العاقــة. كــا تقــوم رشكــة الصحــراء للبرتوكياويــات بــإدارة 
وتشــغيل الخدمــات املشــرتكة والتــي تشــمل الشــئون املاليــة وتقنيــة املعلومــات والشــئون اإلداريــة والســامة 
ــراء  ــات والصح ــة للبرتوكياوي ــي الواح ــك لرشكت ــاملة وذل ــودة الش ــاريع وإدارة الج ــي واملش ــن الصناع واألم

ومعــادن للبرتوكياويــات حســب العقــد املــرم بينهــا.

المدفوعات النظامية المستحقة:



٥3 التقرير السنوي 201٧م

نظام رضيبة القيمة املضافة 

اســتناداً إىل قــرار املجلــس األعــى لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة يف دورتــه السادســة والثاثــني 
)الريــاض، 9 - 10 ديســمر 201٥م( بشــأن فــرض دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة بشــكل موحــد 
رضيبــة للقيمــة املضافــة بنســبة أساســية قدرهــا ٥%، وإشــارة اىل االتفاقيــة املوحــدة لرضيبــة القيمــة املضافــة 
لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي يف عــام 1٤38هـــ، املوافــق 2016م, وحيــث تهــدف هــذه االتفاقيــة إىل وضــع 
اإلطــار القانــوين املوحــد الســتحداث رضيبــة عامــة عــى االســتهاك يف دول مجلــس التعــاون تســمى )رضيبــة 
القيمــة املضافــة( تفــرض عــى معامــات اســتراد وتوريــد الســلع والخدمــات يف كل مرحلــة مــن مراحــل اإلنتــاج 

والتوزيع.

وحيــث اعتمــدت اململكــة العربيــة الســعودية نظــام رضيبــة القيمــة املضافــة ونــرشت نســخته النهائيــة بتاريــخ 
٤ /1٤38/11هـــ الائحــة التنفيذيــة ونرشتها بتاريــخ يف 1٤38/12/٤ هـ.

فقــد عملــت رشكــة الصحــراء للبرتوكياويــات ورشكاتهــا التابعــة عــى اإلســتعداد الجيــد ملــرشوع رضيبــة القيمة 
املضافــة بالتعاقــد مــع رشكــة آي يب ام كمستشــار لألنظمــة املعلوماتيــة والتعديــات عــى الرنامــج املســتخدم 

ورشكــة ديلويــت لإلستشــارات الرضيبيــة واالستشــارات املاليــة.

ــة  ــة القيم ــرشوع رضيب ــق م ــل تطبي ــة مراح ــا التابع ــات ورشكاته ــراء للبرتوكياوي ــة الصح ــزأت رشك ــد ج وق
ــو االيت:  ــى النح ــل ع ــس مراح ــة اىل خم املضاف

املرحلة االوىل: التقييم واإلعداد للمرشوع والتخطيط له:

تتمحــور املرحلــة االوىل عــى البــدء بعقــد ورش العمــل التحضريــة والتوضيحيــة لــإلدارة وللموظفــني ملــرشوع 
تطبيــق رضيبــة القيمــة املضافــة.

املرحلة الثانية: التصميم وتحليل اآلثار املتوقعة للمرشوع:

تــم وضــع الخارطــة األساســية للمــرشوع وتوزيــع املهــام وتحليــل االثــر املتوقــع مــن مــرشوع تطبيــق رضيبــة 
القيمــة املضافــة.

املرحلة الثالثة: التطبيق والتعديل عى األنظمة واللوائح الداخلية للرشكة:

ــا التابعــة واعــادة  ــات ورشكاته ــل الرنامــج املســتخدم يف رشكــة الصحــراء للبرتوكياوي ــم العمــل عــى تعدي ت
صياغــة األنظمــة واللوائــح الداخليــة للرشكــة لتتوافــق مــع نظــام رضيبــة القيمــة املضافــة الائحــة التنفيذيــة.

املرحلة الرابعة: التدريب واختبار الرنامج:

تــم اختبــار التعديــات التــي متــت عــى الرنامــج وتــم تدريــب املوظفــني )املســتخدم النهــايئ يف كل إدارة( عــى 
التعديــات الجديــدة التــي تــم عملهــا يف الرنامــج املســتخدم.

ــهر  ــي لش ــرار الرضيب ــم االق ــات وتقدي ــات واملعلوم ــتخراج البيان ــة: اس ــة الخامس املرحل
ــر 2018م: يناي

ســيتم اســتخراج البيانــات املعلومــات وتعبئــة االقــرار الرضيبــي لشــهر ينايــر وتقدميــه اىل الهيئــة العامــة للــزكاة 
والدخــل يف املوعــد املنصــوص عليــه يف الائحــة التنفيذيــة.



الصحراء للبتروكيماويات٥٤

وفــي الختــام يتقــدم رئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة بخالــص الشــكر والتقديــر لمقــام خــادم الحرميــن 

الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود وولــي عهــده األميــن صاحــب الســمو الملكــي 

ــدم  ــوض والتق ــود للنه ــن جه ــه م ــا يبذلون ــعود لم ــز آل س ــد العزي ــن عب ــلمان ب ــن س ــد ب ــر محم األمي

باالقتصــاد الوطنــي فــي المجــاالت كافــة. والشــكر موصــول أيضــًا إلــى كل مــن مقــام وزارة التجــارة 

واالســتثمار وهيئــة الســوق الماليــة وإلــى مســاهمي وإدارة ومنســوبي الشــركة لمــا بذلــوه مــن جهــود 

مخلصــة ومقــدرة للنهــوض بالشــركة.

واهلل الموفق ،،،

الخاتمة




